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1. DESCRIEREA APARATULUI 
 

 
1. ECRAN LCD 
2. [DOWN] Apeluri 

primite/Derulare inapoi 
3. [UP] Apeluri rimite/Derulare 

inainte 
4. [OUT] iesire 
5. [SET] setari: data, prefix, 

selectare/validare 
6. [BACK] apelare numerele 

intrate/iesite 
7. [BRI] setare contrast ecran 
8. [HOLD] suspendarea 

conexiunii cu muzica de 
fundal 

9. [DEL] tasta – derulare 
Inapoi/Stergere 

10. Tastatura numerica 
11. [PAUSE] – pauza 
12. [REDIAL] - reapelarea 

ultimului numar format 
13.  [FLASH] – pauza calibrare 

FLASH 
14.  [P T] – comutare apelare 

ton de apel /puls 
 

 
 
 
15. Comutator linie SW1 
16. Lumina tonuri de 

semnalizare 
17. Furca receptor 
18. Capacul bateriei 
19. Lista contacte 
20. Mufa linie telefonica 
21. Suport de montare pe 

perete 
22. Comutator volum sonerie 
23. Mufa cablu telefon 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1.1 Ecran LCD 
 
 
 
 

 
                                                        
 
 
2. CARACTERISTICI TELEFON 
Ecran iluminat ce indica data 
Identificarea linie apelante si a sistemului FSK si DTMF/functia CLIP 
Afisare duratei aproximative de conexiune 
Memorare 38 apeluri primite 
Memorare 5 apeluri efectuate 
Reapelare 
Pauza 
Flash 
HOLD – asteptare cu muzica de fundal 
Ton/Puls 
Comutator volum sonerie HI/LO 
Semnalizare si tonuri de apel 
Posibilitate de montare pe perete 
 
3. PORNIRE APARAT 
 3.1. INSTALARE 
1. Deschideţi capacul compartimentului bateriei situat pe partea de jos a aparatului. 
2. Introduceti trei baterii LR6 AAA -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. 
3. Inchideţi capacul compartimentului bateriei. 
4. Introduceti un capat al cablului de telefon (23) in mufa receptorului, celalalt capat in orificiul adecvat situat 
pe partea stanga a bazei telefonului. 
5. Introduceti cablul telefonic in mufa (20)  de pe spatele telefonului, celalalt capat al prizei in perete. Ambele 
capete au o mufa RJ.  
6. Dupa instalare, porniti aparatul. 
NOTA: Nu folositi impreuna baterii de tipuri diferite. 
 
 3.2 MONTAREA PE PERETE 
Telefonul poate fi montat pe perete. Pentru acest lucru: 
1. Asezati  receptorul vertical. 
2. Introduceti in perete doua suruburi de 30 x 25 mm, la o distanta de aproximativ 10.5cm (nu sunt incluse). 
Varfurile suruburilor ar trebui sa iasa la aproximativ 3 mm de la perete. 
3. Efectuati cu atentie gaurile pentru suruburi (21) si agatati dispozitivul in suruburi. 
 
4. EFECTUAREA SI RECEPTIONAREA APELURILOR 
Efectuarea apelurilor 
Pentru a forma numarul: Ridicati receptorul si introduceti un numar cu ajutorul tastaturii numerice. Numarul 
selectat va aparea pe ecran. 
Pe ecran va fi afisata durata convorbirii dupa 10 secunde. 

Contacte 

Ora 

Zilele saptamanii: 
SUN – duminica 
MON – luni 
TUE – marti 
WED – miercuri 
THU – joi 
FRI – vineri 
SAT - sambata 
 

Data: luna- zi 

    NEW Noi apeluri 
ratate  

    REP  Reapelare 

IN Intrare conexiuni 
OUT Iesire conexiuni 

An 
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Receptionarea unui apel 
Cand auziti ca suna telefonul, ridicati receptorul si incepeti convorbirea. 
 
5. SETARILE TELEFONULUI 
 
 5.1. SETARE DATA SI ORA 
Daca telefonul este „in furca”, apasati tasta [SETARE], ecranul LCD va afisa optiunea SETARE  DATA 1. 
Apasati inca o data butonul [SET], pe ecran va clipi pozitia anului curent: 
• Setati anul – apasati tastele [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apasati [SET] pentru a confirma si 
introduceti urmatoarea setare. 
• Setati luna - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos / -] puteti seta luna curenta: apasati tasta [SET] pentru a 
confirma si introduceti urmatoarea setare 
• Setarea zilei - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos] puteti seta ziua curenta a lunii: apasati tasta [SET] 
pentru a confirma si introduceti urmatoarea setare 
• Setarea orei - prin apasarea tastei [sus] sau [jos], stabiliti prima cifra pentru ora curenta, confirmati cu 
[SET], in mod analog continuati pentru a seta pozitia celei de-a doua cifre si confirmati prin apasarea pe 
[SET] 
• Setare minute - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos] setati minutele si confirmati prin apasarea tastei [SET] 
• Ridicati receptorul daca doriti sa parasiti setarile. 

 
5.2  SETARE PREFIX - SETARE COD 2 (In unele tari trebuie sa functioneze corect 
pentru identificarea numerelor) 

In Polonia, de exemplu aceasta functie nu mai este utila. Cu toate acestea, in unele tari, programarea 
codului local este utila pentru a distinge apelurile telefonice de intrare locale de apelurile interurbane. Astfel, 
pentru un telefon local nu se afiseaza codul de zona locala, in timp ce la un apel interurban se afiseaza 
numarul. Pentru a programa numarul local, urmati urmatorii pasii: 

 cu telefonul ridicat , apasati [SET], apoi apasati tasta [Sus] sau [Jos], ecranul va afisa CODUL SET2. 
Apasati [SET], ecranul LCD va afisa "CODE -----" si prima pozitie din codul de oras palpaie ("-") in partea 
stanga (sau codul zonei va indica daca acesta a fost setat inainte). 

 Apasati tasta [Sus] sau [Jos] pentru a seta prima cifra (0-9), apoi apasati [SET] pentru a confirma si a 
trece la urmatoarea pozitie. 

 Apasati tasta [Sus] sau [Jos] pentru a seta a doua cifra (0-9), apoi apasati [SET] pentru a confirma si a 
trece la urmatoarea pozitie. 

 Urmati aceiasi pasi, pentru a seta urmatorul cod. Puteti seta un numar compus din pana la 5 cifre. 
 Daca doriti sa parasiti setarile, ridicati receptorul. 

5.3 PREFIX PABX – SETARE CODP 3 

Telefonul dispune de optiunea introducerii unui numar pentru a accesa o linie exterioara atunci cand 
se utilizeaza prefixul PABX (de exemplu 0). Aceste funcții pot fi utilizate numai in cazul in care apelarii 
numarului de intrare atunci cand telefonul functioneaza pe dispozitivul de control intern. 

Introduceti un prefix pentru memorare. 

Daca telefonul este „in furca”, apasati tasta [SET] si apoi tastele [UP] sau [DOWN] pana cand pe 
ecran apare optiunea SETARE CODP 3, apasati tasta [SET] pe ecranul LCD va aparea mesajul "CODP- -" 
si incepe sa palpaie prima cifra a prefixului ("-"), de la stanga (sau va indica daca numarul a fost setat 
anterior), folosind tasta [UP] sau [DOWN] pentru a selecta numarul de prefix. 
             Apasati tasta [SET] pentru a confirma. 

Dupa setarea prefixului PBX pentru numerele de telefon care va apeleaza, numarul prefixului setat 
precedent va fi apelat automat. 

5.4 SETARE IPATO 4 – FUNCTIE INACTIVA 

5.5 SETAREA VOLUMULUI SONIERIEI 
Cu ajutorul comutatorului RING (22) situat pe partea din spate a telefonului veti putea alege nivelul 
semnalului de apel: LO – incet. HI – tare. 
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 5.6 SETAREA MODULUI DE APELARE PULS SAU TON 
Aparatul este setat din fabrica implicit pe ton, care functioneaza in marea majoritate a centralelor telefonice. 
In functie de tipul telefonului setati modul de apelare (acest mod trebuie sa fie suportat de numarul de 
telefon). Pentru a schimba modul de apelare folositi comutatorul Puls/Ton (14), care se afla sub tastele 
numerice ale receptorului: 
P - pentru apelare puls,  
T - pentru ton de apel. 
 
 5.7. SETAREA CONSTRASTULUI  LA AFISAJ 
Telefonul dispune de cinci nivele de ajustare ale contrastului LCD. 
Pentru a seta contrastul, apasati tasta [BRI], ecranul LCD va afisa nivelul curent, de exemplu „LCD 3”. 
Nota: Pentru buna functionare a afisajului instalati trei baterii noi tipul AA (LR6) in aparat.  
  

6. FUNCTIILE ADITIONALE ALE TELEFONULUI 

6.1. Functia identificare apelant /  Functia CLIP 

Aceasta functie este un tip special de serviciu de telefonie oferit de catre compania locala de telefonie.  
Daca acest serviciu este disponibil (verificati la furnizorul dvs. de telefonie) , in cazul in care operatorul de 
telecomunicatii nu ofera aceste informatii cu privire la identificarea apelantului Caller ID (CLIP), aceasta 
functie va fi dezactivata. 

Atunci cand primiti un apel se va afisa numarul de telefon de la care sunteti apelat. Daca nu raspundeti la 
telefon, numarul si data apelului sunt memorate. Puteti verifica mai tarziu cine si cand    v-a apelat. Daca 
apelul de la un numar de telefon a fost repetat, impreuna cu numarul apare si inscriptia "REP", in timp ce 
apelurile noi, care au fost receptionate de la ultima verificare vor aparea la sectiunea "NOU", din partea de 
sus a afisajului si simbolul va palpai. Urmatoarele simboluri au semnificatiile: 

"- P -" este o conversaţie privată (număr limitat), 

"- O -" este un apel al serviciului de telefonie. 

"- E -", numarul care a trimis apelul este incorect 

Aparatul poate memora pana la 38 de apeluri. 

 Navigare registru apeluri primite 
 
Pentru a vizualiza o lista cu apelurile de intrare, apasati tasta [Sus] sau [Jos]. Apasarea uneia dintre aceste 
taste, va permite o cautare rapida. Pentru a elimina din lista curenta numarul apelant, apasati tasta [DEL]. 
Daca doriti sa stergeti intreaga lista, apasati butonul [DEL] timp de 3 secunde. 

6.3 Reapelare  

Din lista apeluri, selectati numarul dorit folosind tastele [Sus] sau [Jos] si apasati [BACK] si 
telefonul va selecta automat numarul. 

6.4 Functia HOLD 
Functia HOLD permite suspendarea convorbirilor, apelantul aude in casca o melodie in acest timp.Daca 
apelantul va dori sa astepte un moment, apasati tasta [HOLD], in acelasi timp, telefonul va porni muzica 
pentru ca apelantul sa poata asculta in timp ce asteapta, dupa care puteti pune inapoi receptorul pe unitatea 
de baza. Daca doriti sa reluati convorbirea aveti urmatoarele posibilitati: 

- Daca ridicati receptorul din nou, muzica pentru apelant se va opri si veti putea purta o conversatie. 
- Daca nu ati pus telefonul in furca apasati din nou tasta [HOLD], muzica pentru apelant va fi oprita si 
puteti continua conversatia. 

 
6.5 Functia REDIAL – reapelare 

Daca ati ales un numar ocupat, apasati butonul [SW1] (15) pentru a obtine o noua oportunitate de 
conectare, apoi apasati tasta [REDIAL] pentru a repeta ultimul numar format. 
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6.6 SETARE TIMP FLASH 
Setarea "Flash" este cea mai des utilizata de catre abonatii unitatilor de control intern, in principal, pentru a 
transfera conversatiile telefonice. In plus, abonatii de centrale moderne, pot avea acces la o gama larga de 
caracteristici speciale oferite de operatorii de retea. Informatii detaliate puteti obtine de la operatorii 
Serviciului Clienti. Daca sunteti utilizator de unitati de control intern, puteti transfera apelul catre un alt numar 
intern, dupa cum urmeaza: 
a) apasati tasta [FLASH] 
b) alegeti numarul pe care doriti sa transferati apelul; 
c) puneti receptorul in furca (puteti astepta pentru conectare si apoi sa inchideti) 
Telefonul este setat pe intervalul 100ms (setarea din fabrica), fara posibilitatea de a fi modificat. 

7. NAVIGARE REGISTRU APELURI EFECTUATE 
Apasati in mod repetat tasta [OUT], puteti naviga prin numerele recent apelate. Cu numarul afisat in partea 
de sus a ecranului, veti putea vedea durata aproximativa a apelului. Datorita acestei functii puteti controla 
durata apelurilor. Acest aparat memoreaza aproximativ 5 numere apelate. Pentru a sterge intrarea apasati 
tasta [DEL]. Daca doriti sa stergeti intreaga lista apasati butonul [DEL] timp de 3 secunde. 
Pentru a selecta un numar din registrul de apeluri efectuate apasati in mod repetat tasta [OUT]. Daca pe 
ecran se afiseaza numarul pe care doriti sa il apelati, apasati tasta [BACK]. 
 
8. AGENDA TELEFONICA 
Pe telefon se pot salva numerele de telefon importante. In acest scop, folosind un instrument ascutit 
eliminati stratul protector transparent, faceti o lista cu numere de telefon pe cutie si inlocuiti stratul protector 
transparent. 
 
9. DEPANARE 
? Fara sunet. 
+ Verificati ca receptorul si cablul sa fie introduse in orificiul corespunzator. 
 
? Nu se pot efectua apeluri. 
+ Verificati daca modalitatea de apelare este cea corespunzatoare (Puls/Ton de apel) si daca conexiunile nu 
sunt blocate. 
 
? Interferente. 
+ Verificati daca cablurile nu sunt uzate sau rupte si daca stecherul a fost corect introdus. 
 
? Afisajul devine negru si ilizibil 
+ Verificati Contrastul afisajului. 
 
? Majoritatea functiilor nu sunt disponibile 
+Verificati daca bateriile sunt suficient de puternice -in acest caz, scoateti-le timp de 30 de 
minute pentru a reseta telefonul si reinstalati-le. 

 Reciclarea corecta a acestui produs (Deseuri de echipamente electrice si electronice) 
Marcajul de pe produs indica faptul ca produsul, dupa expirarea perioadei de utilizare nu 
trebuie sa fie reciclat impreuna cu deseurile menajere. Pentru a evita efectele nocive 
asupra mediului sau asupra sanatatii umane prin aruncarea necontrolata a deseurilor, va 
rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale ca o practica constanta. 

Pentru mai multe informatii despre unde si cum pot fi reciclate in mod ecologic aceste produse de uz casnic 
utilizatorii trebuie sa contacteze punctul de vanzare de unde au achizitionat acest produs, sau biroul 
administratiei locale.Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile 
din contractul de cumparare. Produsul nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale pentru reciclare. 
 
 

 
Dispozitivul intruneste cerintele esentiale ale dispozitiilor UE: 
Directiva 1999/5/CE - R & TTE 
Directiva 89/336/CEE 

Directiva LVD 73/23/CEE 
 
 
 


