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KÉZIKÖNYV
BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy megvásárolta új telefonkészülékünket, mely lehetőséget nyújt a hívó fél
azonosítására. Ez a kézikönyv a készülék használatában kíván Önnek segítséget
nyújtani. Azért, hogy használni tudja a telefonkészülék összes funkcióját, javasoljuk,
hogy használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

A terméken vagy a csomagoláson található
jelzés azt jelöli, hogy a termék nem
dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. Az elektromos és elektronikus eszközök
újrahasznosítására felállított gyűjtőhelyen kell leadni. Azzal, hogy biztosítja a használt termék
megfelelő helyen való leadását, hozzájárul a környezetre és az emberek egészségére veszélyes
következmények csökkentéséhez, mely következmény fennáll a telefonkészülék nem
megfelelő kidobásával is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információk
beszerzéséért kérjük, hogy keresse fel a hulladékkezelő szolgálat helyi irodáját vagy azt az
üzletet, ahol a készüléket megvásárolta.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék használatakor olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, az
áramütés, esetleges rövidzárlatok vagy balesetek kockázatának elkerülése érdekében.
1. Olvassa el figyelmesen és teljes körűen a kézikönyvet.
2. Tartsa be az ebben foglalt utasításokat és figyelmeztetéseket.
3. Távolítsa el a készüléket az áramról a megtisztítás előtt. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon puha rongyot.
4. Ne helyezze a készüléket instabil tartóra, asztalra vagy bútorra.
5. Ne terhelje túl a csatlakozóaljzatot vagy a hosszabbító csatlakozókat, mivel ez
rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet idézhet elő.
6. Nem nyúljon bele a készülékbe idegen eszközökkel, mivel ez áramütést vagy rövidzárlatot
okozhat. Kerülje a folyadékok készülékbe való kerülését.
7. Kerülje a készülék használatát villámcsapásos viharok esetén, ne mozdítsa el vagy ne
áramtalanítsa a készüléket amennyiben fennáll a villámcsapás veszélye.
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KÉZIKÖNYV
JELLEMZŐK
- Hőmérő
- FSK / DTMF /ETSI kompatibilis rendszer
- Felnyitható LCD kijelző, megvilágítással, órával és környezeti hőmérséklet kijelzővel
ellátva
- 38 fogadott és 5 kezdeményezett hívást rögzít
- 2 elmentett szám egy gombbal és 10 elmentett szám két gombbal való hívása
- 16 csengőhang
- Hold funkció 6 hívásvárakoztató hanggal
- „Ne zavarjanak” funkció
- Párhuzamosan összekötött készülékek közötti átkapcsolás
- Titkos kód a „ne zavarjanak” funkcióhoz, a fontos hívások fogadása érdekében
- Előhívási és törlési funkció
- Redial funkció
- Mechanikus lezárás funkció három lépésben
- 5 ébresztőhang
- Csengés levétele hívás fogadása közben
- Számológép
- Tárcsázó gombok hangerejének módosítása
- Állítható Flash 100/300/600/1000 ms.
- Hang/számhívásos tárcsázási lehetőség
- Speaker 4 hangerősségi szinttel
- Csengés szintjének állíthatósága (4 szint)
- Kijelző led
- Villámláselleni védelemmel ellátott
- Jellopás elleni védelemmel ellátott

Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő
félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani,
illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.
HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMEKET
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KÉZIKÖNYV

NUMERIKUS BILLENTYŰZET
TELEFONDRÓT BEMENET
KIMENET
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BESZERELÉS
Helyezzen be 3 darab AA (R6) típusú elemet az elemtartóba, betartva a polaritás jelzéseket. A
telefonkábel egyik végét helyezze be a készülék LINE csatlakozójába, a másik végét pedig a
telefon csatlakozódobozába. Csatlakoztassa a spirálos telefonzsinórt a telefonkészülék
baloldalához és a telefonkagylóhoz.
HÍVÁS FOGADÁSA
Amennyiben az Ön telefonszolgáltatója biztosítja a hívó fél azonosítási lehetőségét, hívás
fogadásakor a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma, hívás időpontja, a hívás sorszáma és a
NEW jelzés. Amennyiben a hívás kétszer vagy többször megismétlésre kerül, a kijelzőn meg
fog jelenni a REP jelzés.

A telefonkagyló segítségével
Emelje fel a telefonkagylót és beszéljen a vonal másik végén lévő beszélővel.
A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a telefonkagylót a kagyló villájára.

Kapcsoljon át speaker-re
A telefonkagyló felemelt állapotában nyomja meg a
telefonkagylót a helyére és így folytassa a beszélgetést.
A beszélgetés befejezésekor ismét nyomja meg a

billentyűt, helyezze vissza a

billentyűt.

Folytassa a beszélgetést a speaker segítségével
Amikor csörög a telefon (anélkül hogy felemelné a telefonkagylót), nyomja meg a
billentyűt és kezdje meg a beszélgetést.
A beszélgetés befejezésekor ismét nyomja meg a

billentyűt.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a vonal másik végén lévő beszélő jól hallja Önt, a speaker-ren
való beszélgetéskor maximum 30 cm-re tartózkodjon.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
A telefonkagyló segítségével
Emelje meg a telefonkagylót.
Amikor meghallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot, a kijelzőn 6 másodpercet követően meg
fog jelenni a hívás időtartama.
A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a telefonkagylót a kagyló villájára.
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A speaker segítségével
Nyomja meg a
billentyűt
Amikor meghallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot, a kijelzőn 6 másodpercet követően
meg fog jelenni a hívás időtartama.
A beszélgetés befejezését követően nyomja meg a

billentyűt.

ELŐTÁRCSÁZÁSI FUNKCIÓ
A telefonkagyló villába helyezett állapotában tárcsázza a kívánt számot, amennyiben
eltévesztette a tárcsázott számot, nyomja meg a DEL billentyűt.
Nyomja meg a
tárcsázásra kerül.

billentyűt vagy emelje fel a kagylót és a szám automatikusan

REDIAL
billentyűt.
Emelje fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a
Nyomja meg a REDIAL gombot és a telefonkészülék automatikusan újratárcsázza az
utolsó hívott számot.
BEJÖVŐ HÍVÁSOK
TÖRLÉSE

MEGJELENÍTÉSE,

VISSZAHÍVÁS

ÉS

HÍVÁSOK

A készülék 66 fogadott hívást őriz meg. Amennyiben megtelik a memória, a legrégebbi
szám automatikusan törlésre kerül.
Bejövő hívások megjelenítése
A kagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a
fogadott hívások megjelenítéséhez, a dátum, idő és hívás sorszámának kijelzésével.
Beékező hívások törlése
A beérkező hívások megjelenítésekor nyomja meg a DEL billentyűt és a megjelenített
szám törlésre kerül. Tartsa a DEL billentyűt lenyomva 3 másodpercen keresztül és az
össze bejövő hívás törlésre kerül.
Megjegyzés: Ahhoz hogy az összes hívást törölni tudja, meg kell jeleníteni az összes nem
fogadott hívást.
Számok visszahívása a beérkező hívások jegyzékéből (2 lehetőség)
1. Amikor a kagyló a villába van helyezve, jelenítse meg a kívánt számot, nyomja meg a
billentyűt vagy emelje fel a kagylót és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.
2. A beérkező hívások megjelenítésekor nyomja meg a REDIAL gombot és a szám
automatikusan tárcsázásra kerül a speaker-en. Folytassa a beszélgetést a speaker-en
vagy emelje fel a telefonkagylót.
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KIMENŐ HÍVÁSOK MEGJELENÍTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS HÍVÁSOK TÖRLÉSE
A készülék 20 kimenő hívást tárol. Amennyiben a memória megtelik, a legrégebbi hívás
automatikusan törlésre kerül.
Kimenő hívások megjelenítése
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg többször az OUT/X gombot, hogy
visszanézhesse a kimenő hívásokat a hívások sorszámával és a hívás időpontjával.
Kimenő hívások újratárcsázása a kimenő hívások jegyzékéből
1. A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az OUT/X gombot a kívánt
szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
kívánt szám automatikusan tárcsázásra kerül.

gombot vagy emelje fel a kagylót és a

Kimenő hívások törlése
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az OUT/X gombot a kívánt szám
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a DEL billentyűt és a megjelenített szám törlésre kerül.
Tartsa a DEL billentyűt nyomva 3 másodpercen keresztül és az összes tárolt kimenő hívás
törlésre kerül.
LED KIJELZŐ
A telefonkagyló felemelésekor vagy a
kivilágításra kerül.

gomb megnyomásakor az IN USE kijelző

BEÁLLÍTÁS MENŰ
Dátum és idő beállítása
Amennyiben a hívásazonosító szolgáltatás aktív, az első beérkező híváskor a dátum és
idő automatikusan beállításra kerül (kivéve az évet).
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn meg fog
jelenni a SET 1 DATE jelzés.
Nyomja meg a SET gombot, a kijelző megjeleníti az évet, mely villogni fog.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket az év beállításához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a hónap beállítására való áttéréshez.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a hónap beállításához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a nap beállítására való áttéréshez.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a nap beállításához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és az óra beállítására való áttéréshez.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket az óra beállításához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a perc beállítására való áttéréshez.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a perc beállításához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
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A KIJEZŐ KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (8 szint)
Nyomja meg a SET gombot, majd a ▼/- gombot 3-szor, a kijelzőn a SET 4 LCD fog
megjelenni.
Nyomja meg a SET gombot az elfogadáshoz, a kijelzőn az LCD 5 fog megjelenni.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a kijelző beállításához (8 szint).
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
Megjegyzés: A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a FLASH
gombot, a kijelző kontrasztjának beállításához.
A FLASH IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a SET gombot, majd a ▼/- gombot 4-szer, a kijelzőn a SET 5 FLASH fog
megjelenni.
Nyomja meg a SET gombot az elfogadáshoz, a kijelzőn az FLASH 600 fog megjelenni.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a kívánt flash idő kiválasztásához (100 / 300 / 600
/ 1000 ms).
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az ALARM gombot és a kijelzőn
megjelenik a 12-00 AL 1 jelzés.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a figyelmeztető jelzés aktiválásához vagy
kikapcsolásához, amikor a figyelmeztető jelzés aktiválásra kerül, a kijelzőn egy óra jel fog
megjelenni.
Nyomja meg a SET gombot, a 12-es szám villogni fog.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a kívánt óra beállításához.
Nyomja meg a SET gombot az elfogadáshoz és a perc beállításához való áttéréshez.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a kívánt perc beállításához.
Nyomja meg a SET gombot az elfogadáshoz és a következő figyelmeztető jelzés
beállításához.
Nyomja meg a DEL gombot a kilépéshez.
Ugyanígy kell cselekedni a következő 4 figyelmeztető jelzés esetében is.
Megjegyzés: Az első 3 figyelmeztető jelzés naponta megismétlődik, amennyiben nem
kerül kikapcsolásra, míg az utolsó 2 figyelmeztető jelzés csak egyszer fog szólni.
TITKOS KÓD
Ez a kód a csengés távoli aktiválásához szükséges, amikor ez ki van kapcsolva.
Titkos kód beállítása
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az RING gombot 3 másodpercen
keresztül, a kijelzőn megjelenik a PIN---- jelzés.
A numerikus számok segítségével adja meg a kívánt PIN kód 4 számjegyét.
Javításhoz nyomja meg a DEL gombot, elfogadáshoz a SET gombot.
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Használat
Amennyiben a hívás beérkezésekor a csengés ki van kapcsolva, a készülék nem fog
kicsörögni annak ellenére hogy a hívó fél úgy érzékeli, a telefon kicsöng. Néhány másodperc
múlva a hívó egy apró „di” jelzést fog hallani, melyet követően megadhatja a titkos kódot.
A helyes kód megadása után a telefon csörögni fog.
PÁRHUZAMOSAN ÖSSZEKÖTÖTT KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTTI HÍVÁS ÁTADÁS
(belső telefonközpont nélkül)
Szám megadása a hívás átadásához
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az SET gombot, a kijelzőn
megjelenik az EL—jelzés. Nyomja meg a * gombot, melyet követően adja meg a hívás
átadáshoz a kívánt számot (Pl. *1, *2, stb.)
Javításhoz nyomja meg a DEL gombot.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
Megjegyzés: Párhuzamosan kb. 4-5 készülék köthető össze.
Az átadás funkció használata
Egy hívás fogadásakor, amennyiben a hívást át akarja kapcsolni a párhuzamosan
összekötött készülékek egyikére, nyomja meg a * gombot, majd a kívánt készülék számát és
tegye le a kagylót. A párhuzamos készülök ki fog csörögni és azon folytatható a beszélgetés.
Egy másik készülékre a továbbkapcsolás a hívás fogadásától számított 30
másodpercen belül kell megtörténjen, ennek elteltével a továbbkapcsolást nem lehet
elvégezni.
A belső mellék megadásával (például *1) az összekapcsolt készülékek között akkor is
átadható a vonal, ha a hívás nem kintről érkezett, de néhány másodperc múlva megjelenik a
foglalt jelzés.
Megjegyzés: Ennek a funkciónak a használatához a párhuzamosan összekötött
készülékek azonos típusúak kell legyenek. Amennyiben a telefonszolgáltatója olyan
szolgáltatást kínál, mely a * billentyű használatával jár, lehet, hogy ez az elején nem fog
megfelelően működni.
JEL LOPÁS FIGYELMEZTETŐ JELZÉS FUNKCIÓ
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a #/= gombot 3 másodpercen
keresztül és a kijelzőn meg fog jelenni a SPI OFF jelzés (kikapcsolt funkció).
Nyomja meg ismét a #/= gombot a funkció aktiválásához, a kijelzőn meg fog jelenni a SPI
ON jelzés.
Nyomja meg a SET gombot az elfogadáshoz és a kilépéshez.
Amennyiben a jellopás elleni funkció aktiválva van (SPI ON), a többi párhuzamosan kötött
készülékről nem lehet hívást kezdeményezni, aki a hívást kezdeményezi, folyamatos DI DI DI
jelzést fog hallani.
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CSENGŐHANGOK ÉS CSENGETÉSI HANGERŐ BEÁLÍTÁSA
A készülék 16 hívás-csengőhanggal rendelkezik + a csengőhang kikapcsolásával.
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a RING gombot, a kijelzőn
megjelenik a RING 02 db8 jelzés.
Nyomja meg többször a RING gombot a kívánt csengőhang kijelzéséhez (16 csengőhang).
Nyomja meg a VOLUME gombot a csengőhang erejének beállításához (3 szint) vagy a
csengőhang kikapcsolásához.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
A HANGSZÓRÓ ERŐSSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a
gombot, majd a VOLUME gombot a hangszóró erősségének
beállításához, a kijelzőn megjelenik a hangszóró erőssége (4 szint).
Ez a beállítás a speaker-en folytatott beszélgetés alatt is beállítható.

TÓNUS/PULZUS TÁRCSÁZÁSI MÓD
A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a */. gombot 3 másodpercen
keresztül, a TÓNUS esetében a kijelzőn a T jelzés jelenik meg.
Nyomja meg ismét a gombot a pulzusra való átállításra, a kijelzőn a P jelzés fog megjelenni.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
Alapbeállításban a készülék a TON tárcsázási módba van beállítva.
PBAX KÓD BEÁLLÍTÁSA (belső központok esetében)
A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a DEL gombot 3 másodpercen
keresztül, a kijelző a PCODE jelzést fogja mutatni, miközben a – jel villogni fog.
Nyomja meg a ▲/+ vagy ▼/- billentyűket a PABX kód beállításához (0-9 vagy -).
Amennyiben a – opciót választotta, a kód nem került beállításra.
Nyomja meg a SET gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.
CSENGÉS KIKAPCSOLÁSA HÍVÁS FOGADÁSA KÖZBEN
Egy hívás fogadása közben a csengés kikapcsolható a DEL gomb megnyomásával.

HOLD ZENÉVEL
A hold funkció zenéjének beállítása
Felemelt telefonkagylóval vagy a speaker gomb benyomása alatt nyomja be a HOLD
gombot.
Nyomja meg többször az OUT/x gombot a kívánt hold zene kiválasztásához (6 dallam).
Használja a ▲/+ , ▼/- vagy VOLUME billentyűket a hold funkcióhoz rendelt zene
hangerejének beállításához (4 szint).
Kilépéshez nyomja meg a HOLD gombot.
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Amikor a telefonkagylóba beszél
Nyomja meg a HOLD gombot, a hívó fél a beállított hold dallamot fogja hallani.
Nyomja meg ismételten a HOLD gombot a beszélgetés folytatásához.
segítségével beszél
Amikor a
Nyomja meg a HOLD gombot, a hívó fél a beállított hold dallamot fogja hallani.
A beszélgetés folytatásához emelje fel a telefonkagylót vagy nyomja meg ismét a
gombot.
A HÍVÁS MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSA EGY BILLENTYŰVEL (2 szám)
Memóriába rögzítés
Hívja a kívánt számot.
Nyomja meg a ST/RECALL gombot.
Nyomja meg a kívánt híváshoz tartozó gombot (M1, M2).
A szám elmentésre kerül.
Elmentett számok hívása
A telefonkagyló villába helyezett állapotában vagy felemelt kagylóval nyomja meg az
elmentett számnak megfelelő gombot (M1, M2) és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.
A HÍVÁS MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSA KÉT BILLENTYŰVEL (10 szám)
Memóriába rögzítés
Hívja a kívánt számot.
Nyomja meg a ST/RECALL gombot.
Nyomja meg a kívánt híváshoz tartozó gombot (0-9).
A szám elmentésre kerül.
Elmentett számok hívása
A telefonkagyló villába helyezett állapotában vagy felemelt kagylóval nyomja meg a
ST/RECALL gombot majd az elmentett számnak megfelelő gombot (0-9) és a szám
automatikusan tárcsázásra kerül.
GYENGE ELEMEK FELISMERÉSE
Amikor az elem erőssége 3,9V alá csökken, a kijelző a „_” jelzést fogja mutatni arra
emlékeztetve önt, hogy cserélni kell az elemeket. Amennyiben az elemek lemerülő félben
vannak, a telefonkészülék nem fog megfelelően működni.
A KIJEZŐ MEGVILÁGÍTÁSA
A kijelző megvilágítása a kagyló megemelésekor, a
megnyomásakor, a hívások
fogadásakor és kezdeményezésekor, egy gomb megnyomásakor vagy a HOLD funkció aktív
állapotában válik aktívvá.
Amennyiben 8 másodpercen keresztül semmilyen művelet nem történik, a kijelző világítása
megszűnik.
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Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő
félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani,
illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.
HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMEKET
FLASH
Amennyiben egy hívás közben a vonal foglalt, nyomja meg a FLASH gombot majd a
REDIAL gombot és a szám újrahívásra kerül.
SZÜNET (belső központok esetében)
A 0 vagy a 9-es gomb tárcsázása után, a külső tónus megszerzéséhez nyomja meg az
ALARM gombot és tárcsázza a kívánt számot. Amennyiben a hívott szám foglaltat jelez,
nyomja meg a REDIAL gombot.
BLOKKOLÁS
Fordítsa a kulcsot a sárga pont irányába és a sürgősségi hívásokra szolgáló számok kivételével
az összes szám blokkolásra kerül.
Fordítsa a kulcsot a zöld pont irányába és az összes „0”-val kezdődő szám blokkolásra kerül.
Fordítsa a kulcsot a piros pont irányába hogy a készülék engedélyezze bármely szám
tárcsázását.
A BILLENTYŰK TÓNUSA (előhívásnál)
A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a CAL gombot 3 másodpercen
keresztül. A billentyűk tónusa aktív lesz amikor meghallja a DI hangot.
Tartsa nyomva ismét a CAL gombot 3 másodpercen keresztül a billentyűk tónusának
kikapcsolásához.
SZÁMOLÓGÉP
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a CAL gombot, a kijelzőn
megjelenik a 0- jel, a készülék számológép funkciójának bekapcsolt állapotában elvégezhető
műveletek: „+, -, x, ÷”; a #/= billentyű „=” jelként szolgál, az */. billentyű „,”-ként szolgál, az
OUT/X billentyű szorzás jelként, a FLASH billentyű osztás jelként szolgál, a ▲/+ jel
összeadásként szolgál, a ▼/+ jel pedig kivonásként szolgál.
Példa: (10+26) + 2
A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a CAL gombot
Nyomja meg az 1 0 + 2 6 + 2 #/= billentyűket.
A számítás elvégzése után a kilépéshez nyomja meg a SET gombot.
Kerülje az ARD billentyű használatát, az inaktív.
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HIBAELHÁRÍTÁS
Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő
félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani,
illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.
HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMEKET
- Nem hallatszik semmi
Ellenőrizze, ha a telefonfülke hozzá van kapcsolva a készülékhez vagy hogy nincs-e
megszakadva a telefonvonal.
- Csak hívásfogadás lehetséges
Ellenőrizze, hogy a Puls/Ton mód helyesen van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék mechanikus módon blokkolva (használja a
kiblokkoláshoz a kulcsot).
- Rozsdás vagy folyós elem
Cserélje ki az elemeket
- Zaj
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e megszakadva a vezetékek (cserélje ki a vezetékeket)
Ellenőrizze le, hogy a bemenetek nem-e rozsdásak vagy nedvesek (cserélje le a
bemeneteket)
- Csak egyszer csörög, aztán megszakad. Nem lehet tárcsázni a számokat
Ellenőrizze, hogy a bemenetek nem-e nedvesek.
Ellenőrizze le, hogy nincs-e sok készülék párhuzamosan összekötve, vagy ellenőrizze
le a párhuzamos kötések minőségét (Cserélje ki a hibás kiterjesztéseket).
- A kijelzés halvány
Ellenőrizze le, hogy a kontraszt helyesen van-e beállítva és az elemek minőségét.
(állítsa be a kontrasztot, és ha a kijelző továbbra is halvány, cserélje ki az elemeket).
- Nem cseng
Ellenőrizze le, hogy a csengés nincs-e „ne zavarjon” állapotban (állítsa be a csengést).

- A funkciók többsége nem válaszol
Ellenőrizze le az elemek állapotát, és amennyiben túl gyengék, cserélje le ezeket;
amennyiben az elemek helyesen lettek behelyezve, húzza ki a készüléket az áramból, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újból az áramhoz.
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SC TELETON SRL
e-mail: teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Imparatul Traian 27. szám
Bistrita település, irányítószám: 420145
Bistrita – Nasaud megye
Tel: 0263-230246

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) R&TTE
Mi, a SC TELETON SRL, melynek székhelye: Bistrita, Imparatului Traian u. 27. szám, sajét
felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
Márka: TELETON
Kereskedelmi név: 6039
Típus vagy modell: vezetékes telefon
melyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alapvető és a 88/2003. számú
Kormányrendeletben szabályozott illetve az 1999/5/EC (R&TTE) szabályzatban előírtakkal.
A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy normatíváknak:
Felhasználó egészség és biztonságvédelme, 6. bekezdés, (1)a) pont:
Európai Unió 73/23 EEC és 93/68 EEC számú Iránymutatásai és az EN 60950-1:2001 és EN
41003:1998 szabványok
Elektromágneses kompatibilitás, 6. bekezdés, (1)b) pont:
Európai Unió 89/336/EEC számú Iránymutatása és az EN 55022:1998, EN 5024:1998 és
EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.
A készülék műszaki iratai a SC TELETON SRL székhelyén fellelhetőek.

Bistrita, 2009.03.04.

Alin Beudean
Manager

Bélyegző,
Sk. olvashatatlan aláírás

15

