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Manual de utilizare 
Telefon MAXCOM KXT-480 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Functii aparat 
- Ecran albastru cu iluminare cu calendar 
- Afişarea duratei apelului 
- Identificarea liniei apelante (CLIP), pe FSK şi DTMF 
- Comutare convorbire pe difuzor  
- Afisaj mare 
- 3 butoane memorie (apelare directa) 
- Registru cu ultimele 20 apeluri 
- Reapelare ultimele 20 numere  
- Flash reglabil (100, 300, 600 sau 1000 ms) 
- Pauza 
- Apelare ton 
- Functie MUTE  
- Volum sonerie HI/LO 
- Reglare volum difuzor 
- indicator cu LED pentru apel intrare 
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Descriere butoane functionale    
 

 
 
 
 
1. M1, M2, M3: taste de apelare rapidă 
2. indicator apel  
3. Lista apeluri | butoane defilare sus/jos  
4. Indicator LED apeluri noi 
5. Buton SET/STO (memorare) 
6. Buton stergere (DEL) 
7. Buton memorare 
8. Buton OUT/R (reapelare) 
9. Buton MUTE (silentios) 
10. Buton Redial/P (pauza) 

11. Led difuzor 
12. Buton comutare pe difuzor 
13. Comutator reglare volum telefon 
14. Afisaj LCD 
15. Mufa telefonica care intra in telefon 
16.  Mufa telefonica care intra in receptor 
17. Comutator volum difuzor 
18. Comutator HI/LOW volum sonerie 
19. Linie telefonica

 
 
 

Spre priza telefonica 
de perete 
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Instalare telefon 
Instalati aparatul telefonic intr-un loc aproape de priza telefonica de perete, ferit de surse de caldura, umiditate, 
departe de alte aparate electronica care pot sa introduca perturbatii (cuptoare cu microunde, TV, lampi 
fluorescente, etc) 
• Introduceti firele si mufele (conectorii RJ11) in locasurile lor.   
 
Instalare baterii (sau inlocuire baterii) 

• Deschideţi capacul compartimentului  bateriilor situat pe partea de jos a 
aparatului. 
• Introduceţi  2  baterii LR6 AA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea 
polaritatii acestora, indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a 
mentine memoria si pentru funcţionarea corectă a ecranului. 

• Închideţi capacul compartimentului  bateriei. 

Cand pe ecranul telefonului apare simbolul bateriei descarcate , inlocuiti imediat bateriile cu altele noi, 
respectand polaritatea corecta a acestora.  (Durata tipica de utilizare a bateriilor este de 6 luni, depinzand de 
calitatea acestora). 
 
• După instalare, porniţi aparatul. 
 
SETARE TELEFON 
 
Apăsaţi SET/STO, apoi cu ajutorul sagetilor defilati ciclic prin urmatoarele setari: 
- SET 1 DATE 
- SET 2 LCD 
- SET 3 FLASH 
Daca nu apasati nici o tasta in urmatoarele 8 secunde, aparatul trece automat in modul de asteptare. 
 
Setarea  datei şi orei 
 
Cu telefonul in furca, apăsaţi SET/STO, ecranul LCD va afişa SET1 DATE, apăsaţi pe butonul SET/STO pentru 
confirmare. Pe ecran va clipi pozitia anului curent: 
• Stabilirea anului – apasati tastele  [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apăsaţi SET/STO pentru a confirma şi 
introduceţi următoarea setare. 
• Setaţi luna - prin apăsarea [sus] sau [jos / -] pentru a seta luna curentă:  apăsaţi pe SET/STO pentru a confirma şi 
introduceţi următoarea setare 
• Stabilirea zilei- prin apăsarea [sus] sau [jos] pentru a seta ziua curentă a lunii: apăsaţi pe SET/STO pentru a 
confirma şi introduceţi următoarea setare 
• Setarea  orei - prin apăsarea [sus] sau [jos], stabiliti ora curentă, confirmati cu SET/STO 
• Setare minute  - prin apăsarea [sus] sau [jos] setati  minutele şi confirmaţi prin apasarea pe SET/STO  
• Finalizati setarile apăsând tasta SET/STO. 
Sfat: Dacă telefonul dumneavoastră primeşte un semnal de identificare a datei si orei prin numărul de apel (prin 
semnal FSK), data şi ora vor fi memorate automat în conformitate cu datele transmise de la centrala telefonica (cu 
excepţia anului). 
 
Setarea contrastului la afisaj 
 
Pentru a seta contrastul, cu telefonul in furca, apăsaţi pe SET/STO, pana cand pe ecran se afişează SET2 LCD 
• Apăsaţi SET/STO pentru confirmare 
• Apăsaţi [Sus] sau [Jos] si stabiliti nivelul dorit al contrastului (de la 1 la 8, nivelul implicit fiind stabilit la 3) 
• Apăsaţi SET/STO pentru a salva setarea 
 
Atenţie. Pentru buna funcţionare a ecranului, instalaţi in aparat baterii AA (LR6) de calitate. Nu utilizaţi tipuri 
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diferite de baterii. Aparatul ar trebui să fie instalat astfel încât unghiul de vizualizare a ecranului sa fie optim (60 
grade). 
 
Setare FLASH 
 
Pentru a seta timpul de FLASH, cu telefonul in furca, apăsaţi pe SET/STO, pana cand pe ecran se afişează SET3 
FLASH 
• Apăsaţi SET/STO pentru confirmare 
• Apăsaţi [Sus] sau [Jos] si stabiliti nivelul dorit al timpului de flash: 100 (implicit), 300, 600 sau 1000 ms.   
• Apăsaţi SET/STO pentru a salva setarea 
 
Receptionarea  unui apel telefonic 
În timp ce sună telefonul,  ridicati receptorul sau apăsaţi butonul pentru difuzor pentru a răspunde la apel. 
 
Efectuarea apelurilor telefonice. 
 
Apelarea se poate face in felul urmator: 
- Ridicaţi receptorul, asteptati sa auziti tonul de apel şi formaţi numărul de telefon 
- Formati numarul de telefon dorit ( maxim 14 digiti). 
După formarea numarului, se va indica durata aproximativă a apelului. 
Pentru terminarea apelului, puneti receptorul in furca.  
 
Reglarea volumului la receptor 

Pe durata apelului, reglati nivelul volumului telefonului la nivelul dorit prin actionarea butonului de volum  
 
Functia MUTE 
 

Pe durata apelului apasati butonul MUTE , pentru ca interlocutorul sa nu auda ce vorbiti (insa puteti auzi ce 
vorbeste interlocutorul) 
 
Comutare pe difuzor 
 

Pe durata unui apel telefonic apasati butonul  pentru a comuta convorbirea pe difuzor sau apasati  
 pentru a reveni la convorbirea pe receptor.  
 
Reglare volum difuzor 
 
Reglati volumul difuzorului la nivelul dorit, utilizand potentiometrul de reglaj din partea stanga a aparatului 

 
 
Functia identificare apelant ( Caller ID / CLIP) 
 
Aceasta functie este un tip special de serviciu de telefonie  oferit de către compania locala de telefonie.  
Dacă acest serviciu este disponibil (verificati la furnizorul dvs. de telefonie) , atunci când primiti un apel se  va afişa 
numărul de telefon de la care sunteti apelat.   Dacă nu raspundeti la telefon,  numărul şi data apelului este 
memorata. Puteţi verifica mai târziu cine şi când v-a apelat.  Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, 
cu numărul apare si inscripţia "REP", în timp ce apelurile toate noi, care au avut loc de la ultima verificare va arata 
"NEW". Pe ecran va apare si mesajul „UNAVAILABLE” daca numarul apelant nu a fost identificat (de ex. unele 
apeluri internationale). 
Mesajul ERROR  va apare daca receptia nunarului apelant este incompleta sau a fost corupta.  
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Control registru apeluri primite 
 
Pentru a vizualiza o listă de apelurile de intrare, apăsaţi [Sus] sau [Jos].  
Se va afişa numărul si informaţii cu privire la apel. Pentru a elimina din lista curenta numărul apelant, apăsaţi [Del]. 
Dacă doriţi să ştergeţi întreaga listă, apăsaţi [Del] butonul timp de 3 secunde. 
 
Lista apeluri efectuate 
 
Pentru a accesa lista apelurilor efectuate, in modul stand-by apasati butonul OUT/P. Se va afisa lista cu apelurile 
efectuate recent.  Apasati din nou butonul OUT/P pentru a vizualiza durata apelului. 
Pentru a elimina din lista curenta numărul format, apăsaţi [Del]. Dacă doriţi să ştergeţi întreaga listă, apăsaţi [Del] 
butonul timp de 3 secunde. 
 
Apelare rapida M1, M2, M3 (Direct Memory) 
Programare butoane 
Tastati  numărul pe care doriţi să-l salvaţi sau selectaţi-l din apelurile primite sau apelurile de ieşire. 
Atunci când numărul selectat se va afişa pe ecran, faceţi clic pe SET/STO, pe ecran va apare SAVE si apoi apasati M1. 
M2 sau M3. Numărul este memorat. 
Pentru a sterge un numar memorat M1 – M3, apasati butonul corespunzator: M1, M2 sau M3, apoi dupa ce 
numarul este afisat apasati DEL pentru a-l sterge. 
Selectarea unui număr de telefon presetat 
Pentru a selecta un număr presetat: 
- Apăsaţi butonul de apelare rapidă [M1], sau ridicati aparatul din furca şi apăsaţi butonul de apelare rapida, [M1]. 
Numărul programat este apelat în mod automat. 
Sfat: Pentru a şterge un număr  prestabilit , acesta  trebuie reprogramat. 
 
Apelare rapida (Two-touch Memory) 
Programare butoane 
Tastati  numărul pe care doriţi să-l salvaţi apoi apasati pe SET/STO, pe ecran va apare SAVE si apoi apasati pe 
butoanele 0 – 9 pentru a alege locatia unde sa salvati numarul.  Numărul este memorat la locatia respectiva 
Pentru a sterge un numar memorat 0 – 9, apasati butonul MEMO, pe ecran va apare LoAd-  , apoi apasati locatia 
dorita 0 – 9 si dupa ce numarul este afisat apasati DEL. Pe ecran va fi afisat dEL-.  
Selectarea unui număr de telefon presetat 
Pentru a selecta un număr presetat: 
- Ridicati receptorul, apăsaţi butonul MEMO, pe ecran va apare LoAd- apoi apasati locatia dorita 0 – 9. 
 
Apelare ultimul numar format 
 

Ridicati receptorul si dupa tonul de apel, apasati  pentru a forma automat ultimul numar (max. 32 digiti). 
 
Volum sonerie 
 
Butonul pentru setarea volumului soneriei este situat in partea din spate a telefonului si permite reglarea pe 2 
nivele a soneriei:  

       Incet (Low volume) sau  

     tare (High volume ) 
 
Curăţarea telefonului 
 
Telefonul se poate curata cu o cârpă uşor umezită sau ştergeţi  cu o carpa antistatică.  Nu folositi detergenti 
puternici sau solvenţi. 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 
Nu utilizaţi telefonul dacă cablul sau aparatul este deteriorat. 
Un telefon conectat la linia telefonică în timpul unei furtuni poate fi deteriorat. In timpul unei furtuni, scoateţi 
ştecherul de la linia telefonică. 
Nu deschideţi sau introduceţi obiecte în aparat  prin orificiile de ventilaţie. 
Nu turnati lichide in interiorul aparatul. Feriti aparatul de umezeala si temperaturi extreme.  
Nu atingeţi contactele mufei telefonice cu obiecte ascuţite sau cu metal. Nu faceti modificări sau reparaţii la 
echipamente. 
Reparaţiile la cablul de alimentare sau aparat trebuie să fie facute de catre  un service specializat. 
 
DEPANARE 
 
 Nu există nici un sunet. 
- Verificaţi dacă cablul de telefon este introdus  în slotul corespunzător. 
Nu se pot efectua apeluri. 
- Asiguraţi-vă că telefonul este setat corect Puls / ton . 
Verificaţi dacă nu este activată funcţia "Call Baby" 
Interferenţe. 
-  Verificaţi cablurile sa nu fie uzate sau rupte, iar ştecherul introdus corect în aparat. 
Afişajul este intunecat şi imposibil de citit. 
- Verificati contrastul ecranului, înlocuiţi bateriile. 
Când cineva ne apeleaza, nu putem auzi tonuri. 
- Verificaţi ca soneria sa nu fie dezactivată. 
Majoritatea funcţiilor nu funcţioneaza. 
- Verificaţi bateriile daca nu sunt descarcate, inlocuiti-le daca este cazul, asteptati 10 minute pentru reiniţializarea 
setărilor telefonului. 
 

 
Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati 
la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a 
deseurilor electrice si electronice.    
 


