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I. WIADOMOŒCI WSTÊPNE
Wa¿ne!
Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu LJ-290 przeczytaj uwa¿nie
instrukcjê obs³ugi.
Opakowanie zbiorcze powinno zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
* aparat telefoniczny (baza + s³uchawka),
* przewód s³uchawkowy,
* przewód liniowy,
* instrukcjê obs³ugi,
* kartê gwarancyjn¹.
Funkcje telefonu
§ 16-cyfrowy wyœwietlacz podœwietlany na zielono
§ Prezentacja numeru, 104 komórki pamiêciowe
§ 8 przycisków pamiêci szybkiego wybierania
§ 10 komórek pamiêci pod klawiatur¹ wybiercz¹
§ Funkcja H.F-dial- wybieranie numeru bez podnoszenia
s³uchawki
§ Alarm-budzik
§ Zegar, data
§ Pamiêæ 30 ostatnich wybranych numerów
§ 16 rodzajów dzwonka, w tym 8 melodii
§ Mo¿liwoœæ wy³¹czenia dzwonka
§ Œwietlna sygnalizacja dzwonienia
§ Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
§ Funkcja Flash - wspó³praca aparatu z centralk¹ wewnêtrzn¹
§ Ustawianie wartoœci przerwy Flash
§ Funkcja Hold- muzyczna przerwa w czasie rozmowy
§ Regulacja g³oœnoœci w s³uchawce
§ Wybieranie tonowe i impulsowe
§ Monta¿ w pozycji wisz¹cej
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Opis elementów funkcyjnych telefonu
1. Przewód liniowy
2. Gniazda telefoniczne-liniowe. S³u¿¹ do pod³¹czenia linii telefonicznej.
3. Prze³¹cznik MODE T/P. Ustawianie trybu wybierania numeru.
4. Prze³¹cznik RINGER OFF/L/H. Regulacja dzwonka.
5. Prze³¹cznik VOLUME H/L. Regulacja g³oœnoœci sygna³u w s³uchawce.
6. Œwietlny sygnalizator dzwonienia.
7. Wyœwietlacz.
8. Przyciski pamiêciowe M1-M8.
9. Przycisk DEL. Kasowanie cyfr, numerów.
10. Przycisk OUT. Wyœwietlanie ostatnich wybranych numerów.
11. Przycisk RECALL. Wybieranie numerów z pamiêci zapisanych
pod klawiatur¹ wybiercz¹.
12. Przycisk CID. Wyœwietlanie numerów po³¹czeñ przychodz¹cych.
13. Klawiatura wybiercza.
14. Gniazda s³uchawkowe.
15. Przewód s³uchawkowy skrêtny.
16. Przycisk SET/ . Programowanie funkcji telefonu. Muzyczna przerwa.
17. Przycisk STORE. Wpisywanie numeru do pamiêci.
18. Przycisk FLASH. Przekazywanie po³¹czenia na centralach
wewnêtrznych.
19. Przycisk REDIAL. Powtarzanie ostatniego numeru.
20. Przycisk
. Za³¹czanie funkcji H.F-dial. Wybieranie numeru bez
podnoszenia s³uchawki
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Wtyczkê nale¿y pod³¹czyæ
do gniazda telefonicznego œciennego
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II. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY
Pod³¹czenie s³uchawki, baterii i linii telefonicznej
*Po³¹cz przewodem skrêtnym gniazda s³uchawkowe bazy i s³uchawki
(patrz rys. strona 4).
* W³ó¿ Baterie do komory bateryjnej znajduj¹cej siê w podstawie telefonu.
§ Otwórz komorê bateryjn¹ podci¹gaj¹c do góry zatrzask klapki.
§ W³ó¿ trzy baterie typu AA 1,5V zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na polaryzacjê (“minusy ” baterii powinny dotykaæ sprê¿ynek).
§ Za³ó¿ klapkê komory bateryjnej.
Po w³o¿eniu baterii na wyœwietlaczu pojawi¹ siê symbole:
Licznik numerów
po³¹czeñ przychodz¹cych

Miesi¹c

Dzieñ

IN
M

D

MON

Rok

Zegar

Dzieñ tygodnia:
MON-poniedzia³ek
TUE-wtorek
WED- œroda
THU- czwartek
FRI- pi¹tek
SAT- Sobota
SUN- niedziela

Symbole te wyœwietlane s¹ zawsze w trybie Standby (czuwanie),
kiedy s³uchawka znajduje siê na “wide³kach”.
*Na wyposa¿eniu aparatu znajduje siê przewód liniowy zakoñczony
z obu stron wtyczk¹ typu JACK. W³aœnie tym przewodem po³¹cz gniazdo
liniowe bazy telefonu z gniazdem œciennym, do którego doprowadzona
jest linia telefoniczna z centrali.
Uwaga!
Telefon jest wyposa¿ony w dwa gniazda liniowe. Do jednego
nale¿y pod³¹czyæ liniê telefoniczn¹, a do drugiego mo¿na
pod³¹czyæ równolegle drugi aparat telefoniczny.
Nie ma znaczenia, które gniazdo do czego wykorzystamy.
* Wy³¹cz funkcjê Zdalnego Dostêpu.
§ Naciœnij i przytrzymaj przycisk ZERO, a¿ na wyœwietlaczu
pojawi siê napis rE OFF. Funkcja Zdalny dostêp zosta³a opisana
w rozdziale na stronie 14.
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Monta¿ podstawki
Telefon zosta³ wyposa¿ony w podstawkê, która zapewnia
odpowiednie ustawienie bazy w pozycji stoj¹cej. W podstawie
bazy aparatu, w jej górnej czêœci znajduj¹ siê 4 otwory, w których
nale¿y zamocowaæ podstawkê (patrz rysunek Rys.1).
Najpierw wk³adamy dwa górne uchwyty podstawki w górne otwory,
nastêpnie wciskamy dolne uchwyty w dolne otwory.

Monta¿ telefonu w pozycji wisz¹cej
Telefon jest przystosowany do zawieszenia. Do zawieszenia
aparatu nale¿y wykorzystaæ dwa otwory- wieszaki, jeden otwór jest
umieszczony w podstawie telefonu, drugi znajduje siê w podstawce,
któr¹ nale¿y zamocowaæ w otworach zgodnie z rysunkiem Rys.2.
Podstawkê nale¿y zamocowaæ odwrotnie ni¿ w przypadku pozycji
stoj¹cej. Po zamocowaniu podstawki, otwory-wieszaki s¹ oddalone od
siebie o 93 mm. Dodatkowo aparat posiada zawieszkê
umieszczon¹ pod “wide³kami”, s³u¿¹c¹ do podtrzymywania
s³uchawki, gdy telefon znajduje siê w pozycji wisz¹cej.
Uwaga!Pozycja wisz¹ca ogranicza czytelnoœæ wyœwietlacza.
Aby zamocowaæ telefon w pozycji wisz¹cej,
wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
* wywieræ w linii pionowej dwa otwory oddalone od siebie o 93 mm,
* wkrêæ dwa wkrêty tak, aby wystawa³y na d³ugoœæ oko³o 5 mm,
* zamocuj podstawkê tak jak to pokazuje rysunek Rys.2,
* zmieñ pozycjê zawieszki pod “wide³kami” naciskaj¹c jej doln¹ czêœæ,
* zawieœ telefon na wkrêtach,
* od³ó¿ s³uchawkê na “wide³ki”.

Rys.1

Rys.2
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III. PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU
Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów
Nowoczesne centrale telefoniczne udostêpniaj¹ dwa tryby
wybierania numerów:* tonowy, * impulsowy.
Telefon mo¿e pracowaæ w obu trybach. W trybie tonowym jest
dostêpnych wiele us³ug serwisowych oferowanych przez operatora
centrali. Tryb impulsowy jest ju¿ bardzo rzadko stosowany i mo¿e
byæ jeszcze u¿ywany tylko przez centrale starszego typu.
W przypadku k³opotów z okreœleniem w³aœciwego trybu,
skontaktuj siê z Operatorem Centrali.
Odpowiedni tryb wybierania numerów telefonicznych ustawiamy
u¿ywaj¹c prze³¹cznika MODE T/P: pozycja T-tonowy, pozycja P-impulsowy.
Zalecanym ustawieniem jest pozycja T.

Ustawianie g³oœnoœci dzwonka
G³oœnoœæ dzwonienia telefonu mo¿na wyregulowaæ za pomoc¹
prze³¹cznika RINGER OFF/L/H znajduj¹cego siê na bocznej œciance.
Prze³¹cznik posiada 3 pozycje:
OFF - dzwonek wy³¹czony, L- ciche dzwonienie, H- g³oœne dzwonienie.
Telefon zosta³ wyposa¿ony w œwietlny sygnalizator dzwonka, który
podczas dzwonienia telefonu œwieci na czerwono i pulsuje.
Uwaga!
Regulacja g³oœnoœci dzwonienia jest aktywna po za³o¿eniu baterii.
Bez baterii telefon dzwoni tylko jednym zwyk³ym sygna³em o
œredniej g³oœnoœci.

Ustawianie sygna³u (melodii) dzwonka
Oprócz regulacji g³oœnoœci mo¿na jeszcze wybraæ rodzaj dzwonka.
Do dyspozycji jest 8 zwyk³ych sygna³ów oraz 8 dzwonków-melodii.
Aby wybraæ odpowiedni sygna³ dzwonka:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 7, na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie
np. rING 09. Sygna³ dzwonienia zostanie odtworzony.
§Naciskaj¹c przycisk CID wybierz odpowiedni sygna³ (melodiê).
Pod ustawieniami od 01 do 08 znajduj¹ siê typowe sygna³y dzwonka
ró¿ni¹ce siê modulacj¹, natomiast ustawienia od 09 do 16 oznaczaj¹
ró¿ne melodie dzwonienia.
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Ustawienie rING 00 oznacza dzwonek wy³¹czony.
§Naciœnij przycisk SET/ , aby zatwierdziæ ustawienie.
Na wyœwietlaczu ponownie pojawi siê symbol - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
Po zatwierdzeniu ustawienia:
§mo¿esz wybraæ kolejn¹ funkcjê
lub
§naciœnij przycisk DEL, aby aparat powróci³ do trybu czuwanie.
Je¿eli nie naciœniesz ¿adnego przycisku, to po kilku sekundach telefon
automatycznie powróci do trybu Standby-czuwanie i zatwierdzi ustawienie.
Uwaga!
* Dzwonki-melodie s¹ dostêpne, gdy w komorze bateryjnej znajduj¹
siê baterie.
* Jeœli baterii nie ma w komorze bateryjnej, dostêpny jest tylko jeden
zwyk³y dzwonek. W tym wypadku regulacja g³oœnoœci dzwonienia
jest wy³¹czona.

Funkcja H.F-dial. Wybieranie numeru bez podnoszenia
s³uchawki
Telefon umo¿liwia wybranie numeru-wykonanie po³¹czenia bez
podnoszenia s³uchawki. Do za³¹czania tej funkcji s³u¿y przycisk
* Po naciœniêciu tego przycisku, automatycznie zostanie za³¹czony g³oœnik
telefonu, w którym us³yszymy sygna³ z centrali (taki jak w s³uchawce
po jej podniesieniu).
* Po us³yszeniu sygna³u z centrali mo¿emy wybraæ numer przy
u¿yciu klawiatury wybierczej lub nacisn¹æ jeden z przycisków
pamiêciowych, oczywiœcie jeœli wczeœniej zapisaliœmy numery telefonów
pod te przyciski.
Sposób wpisywania numerów do pamiêci zosta³ opisany w dalszej czêœci
instrukcji w rozdziale: Pamiêæ telefonu.
* Po wybraniu numeru, osobê, z któr¹ po³¹czyliœmy siê, us³yszymy
w g³oœniku telefonu.
* Aby zacz¹æ rozmawiaæ, nale¿y podnieœæ s³uchawkê.

Regulacja g³oœnoœci w s³uchawce
Aparat zosta³ wyposa¿ony w prze³¹cznik VOLUME H-L, którym
mo¿na zwiêkszyæ- zmniejszyæ g³oœnoœæ w s³uchawce o
5dB. Regulacja g³oœnoœci mo¿e byæ wykorzystana przez osoby
maj¹ce problemy ze s³uchem.
Prze³¹cznik posiada 2 pozycje:
L- cicho, H- g³oœno.
8
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Ustawianie daty i zegara
Aby ustawiæ datê i zegar wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
§naciœnij przycisk SET/
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 1, na wyœwietlaczu pojawi siê symbol 2007.
Przedostatnia cyfra 0 bêdzie pulsowaæ.
§U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej naciœnij odpowiednie przyciski,
np., jeœli chcesz wprowadziæ rok 2016, naciœnij przycisk 1 i 6.
§Po wprowadzeniu cyfr roku zacznie pulsowaæ pierwsza cyfra dotycz¹ca
miesi¹ca. U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej naciœnij odpowiednie przyciski,
np., jeœli chcesz wprowadziæ miesi¹c ósmy, naciœnij przycisk 0 i 8.
§Po wprowadzeniu cyfr miesi¹ca zacznie pulsowaæ pierwsza cyfra
dotycz¹ca dnia miesi¹ca. U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej naciœnij
odpowiednie przyciski, np.., jeœli chcesz wprowadziæ 27 dzieñ miesi¹ca,
naciœnij przycisk 2 i 7.
§Po wprowadzeniu cyfr dotycz¹cych dnia miesi¹ca, zacznie pulsowaæ
pierwsza cyfra dotycz¹ca godziny. U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej
naciœnij odpowiednie przyciski, np. jeœli chcesz wprowadziæ godzinê 16,
naciœnij przycisk 1 i 6.
Przy ustawianiu godzin przedpo³udniowych jako pierwsz¹ cyfrê nale¿y
wprowadziæ 0.
§Po wprowadzeniu cyfr dotycz¹cych godziny, zacznie pulsowaæ pierwsza
cyfra dotycz¹ca minut. U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej naciœnij
odpowiednie przyciski, np., jeœli chcesz wprowadziæ 59 minutê,
naciœnij przycisk 5 i 9. Po wprowadzeniu cyfr dotycz¹cych minut aparat
automatycznie powróci do trybu Standby-czuwanie.
Ustawienia zostan¹ zachowane.
Uwaga!
* W czasie ustawiania miesi¹ca, dnia, godziny, minut, naciskaj¹c
przycisk CID mo¿esz wybraæ cyfrê, któr¹ chcesz zmieniæ.
* Jeœli podczas ustawiania daty i czasu naciœniesz nieodpowiedni
przycisk telefon nie zmieni i nie zatwierdzi ustawienia
* Ustawianie czasu i daty mo¿esz opuœciæ w dowolnej chwili
naciskaj¹c przycisk DEL.
Wprowadzone ustawienia zostan¹ zatwierdzone.

Wykonywanie po³¹czenia telefonicznego
Aby wykonaæ po³¹czenie telefoniczne:
* podnieœ s³uchawkê z bazy aparatu lub naciœnij przycisk
.
* Po us³yszeniu sygna³u centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej
wybierz numer telefonu osoby, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ.
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* Jeœli do po³¹czenia zosta³ u¿yty przycisk
, po uzyskaniu
po³¹czenia (sygna³ lub osobê po drugiej stronie linii us³yszysz
w g³oœniku bazy telefonu), nale¿y podnieœæ s³uchawkê, ¿eby
rozmawiaæ.
* Po zakoñczeniu rozmowy od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.

Przyjmowanie po³¹czenia telefonicznego
Kiedy telefon dzwoni
(œwietlny sygnalizator dzwonka œwieci-pulsuje):
* podnieœ s³uchawkê z bazy telefonu.
* Po zakoñczeniu rozmowy od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.

Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru
Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamiêci
telefonu. Funkcja Redial s³u¿y do wykonania kolejnej próby
po³¹czenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku,
kiedy numer by³ zajêty.
Aby ponowiæ po³¹czenie:
* podnieœ s³uchawkê lub naciœnij przycisk
.
* Naciœnij przycisk REDIAL. Ostatni numer zostanie wybrany.
* Jeœli do po³¹czenia zosta³ u¿yty przycisk
, po uzyskaniu
po³¹czenia (osobê po drugiej stronie linii us³yszysz w g³oœniku
bazy telefonu), nale¿y podnieœæ s³uchawkê, ¿eby rozmawiaæ.

Funkcja Hold
Funkcja Hold polega na za³¹czeniu muzycznej przerwy w czasie rozmowy.
Po naciœniêciu przycisku SET/ telefon wyemituje melodiê. Osoba po
drugiej stronie linii us³yszy melodiê Hold, natomiast nie bêdzie s³yszeæ
tego co dzieje siê w pobli¿u nas.
Za³¹czenie muzycznej przerwy nie spowoduje przerwania po³¹czenia.
Funkcja Hold jest szczególnie przydatna w biurach i urzêdach.
Aby za³¹czyæ muzyczn¹ przerwê w czasie rozmowy:
§poinformuj swojego rozmówcê o wprowadzeniu muzycznej przerwy.
§Naciœnij przycisk SET/ . Telefon wyemituje w liniê melodiê, któr¹ w
trakcie trwaj¹cej przerwy wys³ucha Twój rozmówca.
Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol Hold.
Uwaga!
W trakcie odtwarzania u¿ywaj¹c przycisku CID mo¿esz wybraæ rodzaj
melodii HOLD. Masz do dyspozycji 8 melodii, które s¹ oznaczone
symbolami od 01 do 08.
10
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§Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê na bazê aparatu. Po³¹czenie nie zostanie
przerwane, a melodiê us³yszysz w g³oœniku bazy telefonu.
§¯eby wróciæ do rozmowy, podnieœ s³uchawkê. Funkcja Hold zostanie
wy³¹czona. Mo¿esz kontynuowaæ rozmowê.
Uwaga!
Je¿eli nie od³o¿y³eœ s³uchawki na bazê aparatu, to ¿eby wy³¹czyæ funkcjê
Hold nale¿y nacisn¹æ ponownie przycisk SET/ .

Funkcja Flash
Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczêœciej
wykorzystywana przez abonentów central wewnêtrznych.
Stosuje siê j¹ g³ównie do przekazywania rozmów telefonicznych.
Funkcja Flash, oprócz zastosowania przy pod³¹czeniu telefonu
do centralek wewnêtrznych, mo¿e równie¿ zostaæ u¿yta do
realizacji wielu funkcji, które udostêpniaj¹ operatorzy
nowoczesnych central miejskich.
Wed³ug normy polskiej przewidywana d³ugoœæ przerwy Flash zawiera siê
w przedziale od 60ms do 500ms. Telefon pozwala ustawiæ nastêpuj¹ce
d³ugoœci: 100ms, 120ms, 180ms, 300ms, 600ms i 1000ms.
Najczêœciej u¿ywan¹ d³ugoœci¹ na polskich centralach jest 100ms.
Aby ustawiæ odpowiedni¹ d³ugoœæ przerwy Flash:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 2, na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie.
§U¿ywaj¹c przycisku CID wybierz odpowiedni¹ d³ugoœæ przerwy Flash.
§Naciœnij przycisk SET/ , aby zatwierdziæ ustawienie.
Po zatwierdzeniu ustawienia:
§mo¿esz wybraæ nastêpn¹ funkcjê
lub
§naciœnij przycisk DEL, aby aparat powróci³ do trybu Standby-czuwanie.
Je¿eli nie naciœniesz ¿adnego przycisku, to po kilku sekundach
telefon automatycznie powróci do trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.
Aby przekazaæ (prze³¹czyæ) rozmowê pod inny
numer wewnêtrzny:
* naciœnij przycisk FLASH.
* Wybierz numer, pod który chcesz prze³¹czyæ rozmowê.
* Po zg³oszeniu siê osoby, której numer zosta³ wybrany od³ó¿ s³uchawkê
na bazê aparatu (s³uchawkê mo¿esz równie¿ od³o¿yæ zaraz po wybraniu
numeru, nie czekaj¹c na zg³oszenie siê osoby po drugiej stronie linii).
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Funkcja Alarm
Telefon z funkcj¹ Alarm mo¿e zast¹piæ budzik. O czasie wczeœniej
zaprogramowanym telefon zacznie odtwarzaæ sygna³ dŸwiêkowy.
Odtwarzanie sygna³u dŸwiêkowego bêdzie trwaæ przez 40 sekund,
po czym alarm zostanie wy³¹czony. Telefon daje mo¿liwoœæ ustawienia
trzech alarmów. Ustawianie czasu za³¹czenia alarmu nale¿y wykonaæ
w trybie Standby-czuwanie.
Aby zaprogramowaæ czas alarmu:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 5, na wyœwietlaczu pojawi siê symbol AL 123.
§Naciœnij przycisk 1, aby ustawiæ pierwszy alarm. Na wyœwietlaczu pojawi
siê symbol AL 1OFF. Symbol OFF oznacza, ¿e alarm jest wy³¹czony.
§Naciœnij przycisk */. (gwiazdka), aby za³¹czyæ alarm. Na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol AL 1 12-00. Pierwsza cyfra zegara zacznie pulsowaæ.
§U¿ywaj¹c klawiatury wybierczej wprowadŸ godzinê i minutê zadzia³ania
alarmu. Na przyk³ad, jeœli chcesz ustawiæ godzinê 15:37,
naciœnij kolejno cyfry 1537.
§Naciœnij przycisk SET/ .
Na wyœwietlaczu ponownie pojawi siê symbol AL
123.
§Naciœnij przycisk 2. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol AL 2OFF.
§Postêpuj¹c jak wy¿ej, mo¿esz ustawiæ drugi alarm.
§Naciœnij przycisk SET/ .
Na wyœwietlaczu poka¿e siê symbol AL
123.
§Naciœnij przycisk 3, jeœli chcesz ustawiæ trzeci alarm.
Na wyœwietlaczu poka¿e siê symbol AL 3OFF.
§Teraz mo¿esz ustawiæ trzeci alarm.
§Naciœnij przycisk SET/ .
Na wyœwietlaczu poka¿e siê symbol AL
123.
§Naciœnij jeszcze raz przycisk SET/ , aby zatwierdziæ ustawienie.
Na wyœwietlaczu poka¿e siê symbol -0 1 2 3 4 5 6 7 -.
Po zatwierdzeniu ustawienia mo¿esz wybraæ nastêpn¹ funkcjê lub naciœnij
przycisk DEL, aby telefon powróci³ do trybu Standby-czuwanie.
Sygna³ dŸwiêkowy alarmu bêdzie odtwarzany ka¿dego dnia o
ustawionym czasie przez 40sekund. Odtwarzany sygna³- alarm mo¿na
przerwaæ naciskaj¹c przycisk DEL.

12

Telefon sznurowy, model: LJ-290

Instrukcja obs³ugi

Uwaga!
* Oczywiœcie nie musisz ustawiaæ trzech alarmów od razu. Po wyœwietleniu
symbolu AL 123 mo¿esz wybraæ alarm, który chcesz ustawiæ.
* Aby alarm funkcjonowa³, w komorze bateryjnej musz¹ znajdowaæ siê
baterie.
*Alarm bêdzie siê za³¹cza³ ka¿dego dnia o ustawionym czasie.
¯eby wy³¹czyæ alarm nale¿y ponownie wybraæ ustawienie AL 1OFF
u¿ywaj¹c przycisku */.

Funkcja Talking Caller ID-g³osowa prezentacja numeru
Warunkiem dzia³ania funkcji jest uruchomiona przez operatora us³uga
CLIP- prezentacja numeru oraz za³¹czenie tej funkcji w telefonie.
Po wyœwietleniu numeru osoby dzwoni¹cej nast¹pi dwukrotna g³osowa
prezentacja wyœwietlonego numeru. Po odtworzeniu numeru telefon
zacznie dzwoniæ. Fabrycznie funkcja jest wy³¹czona.
G³osowa prezentacja numeru odbywa siê w jêzyku angielskim.
Za³¹czanie/ wy³¹czanie funkcji- g³osowa prezentacja numeru:
§przy od³o¿onej s³uchawce na “wide³ki” naciœnij i przytrzymaj przycisk
* (gwiazdka), a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie:
n-CId OFF funkcja wy³¹czona lub n-CId ON funkcja za³¹czona.
Po pojawieniu siê jednego z tych symboli zwolnij przycisk.
§Naciœnij i przytrzymaj przycisk * (gwiazdka) ponownie, jeœli chcesz
zmieniæ ustawienie. Na wyœwietlaczu pojawi siê odpowiedni symbol.
§Podnieœ na chwilê s³uchawkê, ¿eby zatwierdziæ ustawienie lub poczekaj
kilka sekund, a aparat automatycznie zatwierdzi ustawienie.

Funkcja OGM
Aparat umo¿liwia wpisanie do pamiêci numeru, który mo¿e zostaæ g³osowo
zaprezentowany osobie dzwoni¹cej do nas w postaci nastêpuj¹cej
wiadomoœci: Please call xxxxxxxxx. Znaki x oznaczaj¹ wpisany wczeœniej
numer. Warunkiem dzia³ania funkcji jest jej za³¹czenie i wpisanie numeru.
Fabrycznie funkcja jest wy³¹czona.
Je¿eli numer nie zostanie wpisany funkcja nie bêdzie dzia³aæ. Po wpisaniu
numeru i za³¹czeniu funkcji OGM osoba dzwoni¹ca do nas us³yszy po
5 dzwonkach 2 razy g³osowy komunikat, np.,Please call 606 78 45 22.
Funkcja ta mo¿e zostaæ wykorzystana celem poinformowania osób
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dzwoni¹cych do nas, pod jakim numerem mo¿na siê z nami skontaktowaæ,
w czasie naszej nieobecnoœci. Wiadomoœæ g³osowa odtwarzana jest w
jêzyku angielskim. Je¿eli nie chcemy korzystaæ z funkcji OGM,
nale¿y j¹ wy³¹czyæ lub wykasowaæ numer z pamiêci.
Za³¹czanie/ wy³¹czanie funkcji OGM:
§ gdy s³uchawka le¿y na “wide³kach”,
naciœnij i przytrzymaj przycisk # (kratka), a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê:
n-nIH OFF- funkcja wy³¹czona, lub n-nIH ON- funkcja za³¹czona.
Po pojawieniu siê jednego z tych symboli zwolnij przycisk.
§ Naciœnij i przytrzymaj przycisk # (kratka) ponownie, jeœli chcesz zmieniæ
ustawienie. Na wyœwietlaczu pojawi siê odpowiedni symbol.
§ Podnieœ na chwilê s³uchawkê, ¿eby zatwierdziæ ustawienie lub
poczekaj kilka sekund, a aparat automatycznie zatwierdzi ustawienie.
Wpisywanie numeru OGM:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 0, na wyœwietlaczu pojawi siê symbol no CodE.
§U¿ywaj¹c klawiatury wprowadŸ numer. Numer zostanie wyœwietlony.
§Naciœnij przycisk STORE, ¿eby zatwierdziæ wpisany numer,
aparat powróci do trybu czuwanie.
Kasowanie numeru OGM:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 0, na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie wpisany numer.
§Naciœnij przycisk DEL. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol no CodE.
Numer zostanie wykasowany.
§Podnieœ na chwilê s³uchawkê, ¿eby zatwierdziæ ustawienie lub poczekaj
kilka sekund, a aparat automatycznie zatwierdzi ustawienie i powróci do
trybu Standby-czuwanie.

Funkcja Zdalny Dostêp
Wykonuj¹c po³¹czenie z innego telefonu z wybieraniem tonowym, czyli
wybieraj¹c numer naszego telefonu i wprowadzaj¹c specjalny kod dostêpu,
mo¿na zmieniæ ustawienia kilku funkcji.
U¿ywaj¹c zdalnego dostêpu mo¿emy:
§ods³uchaæ nowe zarejestrowane po³¹czenia
(numery osób, które dzwoni³y do nas w czasie naszej nieobecnoœci),
§Za³¹czyæ, wy³¹czyæ funkcjê OGM
§Zmieniæ numer OGM
14
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Fabrycznie funkcja jest za³¹czona.
Fabrycznie ustawiony kod dostêpu to 888.
Komunikaty g³osowe s¹ odtwarzane w jêzyku angielskim.
1. Je¿eli w telefonie LJ-290 za³¹czona jest tylko funkcja zdalnego dostêpu,
to dzwoni¹c z innego telefonu na telefon LJ-290, po 8 sygna³ach
us³yszymy specjalny sygna³ (DU, DU).
Po us³yszeniu tego sygna³u mo¿na wybraæ 3-cyfrowy kod dostêpu
i skorzystaæ z funkcji zdalnego dostêpu. Je¿eli czasie oko³o 3-4sekund
kod nie zostanie wprowadzony, aparat LJ-290 powróci automatycznie
do trybu Standby-czuwanie.
2. Je¿eli nie chcesz korzystaæ z funkcji zdalnego dostêpu nale¿y j¹
wy³¹czyæ.
3. Je¿eli za³¹czona jest funkcja zdalnego dostêpu oraz funkcja OGM
(numer OGM jest równie¿ wpisany), to aparat odtworzy wiadomoœæ
OGM po 5 dzwonkach. Aby przerwaæ odtwarzanie wiadomoœci OGM,
nale¿y nacisn¹æ przycisk * (gwiazdka). Nastêpnie mo¿na wybraæ
3-cyfrowy kod dostêpu i skorzystaæ z funkcji zdalnego dostêpu.
Za³¹czanie/ wy³¹czanie funkcji zdalnego dostêpu:
§przy s³uchawce od³o¿onej na “wide³ki” naciœnij i przytrzymaj przycisk 0,
a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie:
rE OFF- funkcja wy³¹czona lub rE ON- funkcja za³¹czona.
Po pojawieniu siê jednego z tych symboli zwolnij przycisk.
§Naciœnij i przytrzymaj przycisk 0 ponownie, jeœli chcesz zmieniæ
ustawienie. Na wyœwietlaczu pojawi siê odpowiedni symbol.
§Podnieœ na chwilê s³uchawkê, ¿eby zatwierdziæ ustawienie lub poczekaj
kilka sekund, a aparat automatycznie zatwierdzi ustawienie.
Zmiana kodu dostêpu:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 3, na wyœwietlaczu pojawi siê symbol CodE 123-.
§Naciœnij ponownie przycisk 3. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol
SCOdE 888, gdzie 888 oznacza fabrycznie ustawiony kod dostêpu.
§U¿ywaj¹c klawiatury wprowadŸ nowy 3-cyfrowy kod dostêpu.
Numer zostanie wyœwietlony.
§Naciœnij przycisk SET/ , ¿eby zatwierdziæ wpisany numer.
§Naciœnij przycisk DEL, aparat powróci do trybu czuwanie.
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Ods³uchiwanie numerów nieodebranych po³¹czeñ:
§z aparatu z wybieraniem tonowym, wybierz numer swojego telefonu.
§Je¿eli za³¹czona jest funkcja OGM, naciœnij przycisk * (gwiazdka), aby
przerwaæ odtwarzanie, a nastêpnie wybierz 3-cyfrowy kod dostêpu.
§Je¿eli funkcja OGM jest wy³¹czona, kod dostêpu wprowadŸ dopiero po
us³yszeniu sygna³u DU, DU.
§Naciœnij przycisk 1. W g³oœniku s³uchawki us³yszysz numery nowych
zarejestrowanych po³¹czeñ.
§Od³ó¿ s³uchawkê, je¿eli chcesz zakoñczyæ po³¹czenie.
Za³¹czanie/wy³¹czanie funkcji OGM:
§z aparatu z wybieraniem tonowym, wybierz numer swojego telefonu.
§Je¿eli za³¹czona jest funkcja OGM, naciœnij przycisk * (gwiazdka),
aby przerwaæ odtwarzanie, a nastêpnie wybierz 3-cyfrowy kod dostêpu.
§Je¿eli funkcja OGM jest wy³¹czona, kod dostêpu wprowadŸ dopiero po
us³yszeniu sygna³u DU, DU.
§Naciœnij przycisk 3, jeœli chcesz za³¹czyæ funkcjê lub przycisk 6,
aby j¹ wy³¹czyæ.
§Od³ó¿ s³uchawkê, je¿eli chcesz zakoñczyæ po³¹czenie.
Zmiana numeru OGM:
§z aparatu z wybieraniem tonowym, wybierz numer swojego telefonu.
§Je¿eli za³¹czona jest funkcja OGM, naciœnij przycisk * (gwiazdka),
aby przerwaæ odtwarzanie, a nastêpnie wybierz 3-cyfrowy kod dostêpu.
§Je¿eli funkcja OGM jest wy³¹czona, kod dostêpu wprowadŸ dopiero po
us³yszeniu sygna³u DU, DU.
§Naciœnij przycisk 2. Sygna³ DU, DU zostanie powtórzony.
§U¿ywaj¹c klawiatury wprowadŸ nowy numer.
§Naciœnij przycisk # (kratka), aby zatwierdziæ ustawienie.
Aparat odtworzy dwa razy nowy numer OGM.
§Od³ó¿ s³uchawkê, je¿eli chcesz zakoñczyæ po³¹czenie.

IV. PAMIÊÆ TELEFONU
Aparat wyposa¿ony jest w tzw. pamiêæ szybkiego wybierania,
która umo¿liwia wybranie numeru przez naciœniêcie jednego
przycisku oraz pamiêæ standardow¹ wykorzystuj¹c¹ klawiaturê
wybiercz¹ (1...9,0).
Pamiêæ szybkiego wybierania zosta³a wyposa¿ona w 8 przycisków,
oznaczonych (M1...M8), które mog¹ s³u¿yæ do wpisania numerów
alarmowych lub numerów bliskich osób.
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Pamiêæ szybkiego wybierania
Wpisywanie numeru do pamiêci szybkiego wybierania
(przyciski M1-M8)
Wpisywanie numerów nale¿y wykonaæ w trybie Standby-czuwanie,kiedy
s³uchawka le¿y na “wide³kach”.
Aby wpisaæ numer:
* naciœnij przycisk STORE. Na wyœwietlaczu pojawi siê INPUt COdE.
* Wybierz numer telefonu za pomoc¹ klawiatury wybierczej.
* Naciœnij jeden z przycisków M1..M8. Numer zostanie zapisany pod
wybranym przyciskiem.
Postêpuj¹c jak wy¿ej, mo¿na wpisaæ numery telefonów do pozosta³ych
przycisków pamiêciowych.

Wykonanie po³¹czenia za pomoc¹ przycisków
pamiêci szybkiego wybierania
Aby wykonaæ po³¹czenie telefoniczne:
* podnieœ s³uchawkê z bazy telefonu lub naciœnij przycisk
.
* Po us³yszeniu sygna³u centrali, naciœnij wybrany przycisk ,
(jeden z przycisków M1-M8). Numer zostanie automatycznie wybrany.
* Jeœli do po³¹czenia zosta³ u¿yty przycisk
, po uzyskaniu
po³¹czenia (osoba po drugiej stronie linii bêdzie s³yszana w g³oœniku
bazy telefonu), nale¿y podnieœæ s³uchawkê, ¿eby rozmawiaæ.
* Po zakoñczeniu rozmowy od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.
Uwaga!
Numery zapisane w komórkach pamiêciowych mo¿na przejrzeæ w trybie
Standby-czuwanie. Aby wyœwietliæ numer nale¿y nacisn¹æ jeden z
przycisków pamiêciowych M1 ...M8. Je¿eli w komórce pamiêciowej nie
ma zapisanego numeru, to telefon wyœwietli symbol NO COdE.
Po kilku sekundach telefon powróci do trybu czuwanie.

Pamiêæ standardowa. Przyciski klawiatury wybierczej
Komórki pamiêci standardowej ulokowane s¹ pod przyciskami klawiatury
wybierczej (0,1...9), czyli jest ich 10.
Wpisywanie numeru do pamiêci
Wpisywanie numerów nale¿y wykonaæ w trybie Standby, kiedy
s³uchawka le¿y na “wide³kach”.
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Aby wpisaæ numer :
* naciœnij przycisk STORE. Na wyœwietlaczu pojawi siê INPUt COdE
* Wybierz numer telefonu za pomoc¹ klawiatury wybierczej.
* Naciœnij przycisk STORE.
* Naciœnij jeden z przycisków klawiatury wybierczej (1..9,0).
Numer zostanie zapisany pod wybranym przyciskiem.
Postêpuj¹c jak wy¿ej, mo¿na wpisaæ numery telefonów do pozosta³ych
przycisków klawiatury.
Wykonanie po³¹czenia z numerami zapisanymi pod
przyciskami klawiatury wybierczej
Aby wykonaæ po³¹czenie telefoniczne:
* podnieœ s³uchawkê z bazy telefonu lub naciœnij przycisk
.
* Naciœnij przycisk RECALL. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol ACCESS
* Naciœnij jeden z przycisków klawiatury wybierczej (1..9,0).
Numer zostanie automatycznie wybrany.
* Jeœli do po³¹czenia zosta³ u¿yty przycisk
, po uzyskaniu po³¹czenia
(osoba po drugiej stronie linii bêdzie s³yszana w g³oœniku bazy telefonu),
nale¿y podnieœæ s³uchawkê, ¿eby rozmawiaæ.
* Po zakoñczeniu rozmowy od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.
Uwaga!
* Numery zapisane w komórkach pamiêciowych mo¿na przejrzeæ w trybie
Standby-czuwanie. Aby wyœwietliæ numer nale¿y nacisn¹æ przycisk
RECALL, a nastêpnie przycisk pamiêciowy.
* Je¿eli w komórce pamiêciowej nie ma zapisanego numeru, to telefon
wyœwietli symbol NO COdE. Po kilku sekundach telefon powróci do
trybu czuwanie.
* Wyœwietlony numer mo¿na wybraæ (wykonaæ po³¹czenie) naciskaj¹c
przycisk REDIAL.
* Wpisanie nowego numeru do komórki pamiêciowej powoduje
wykasowanie numeru, który jest aktualnie w niej zapisany. Oprócz
automatycznego kasowania aparat umo¿liwia rêczne wykasowanie
numeru z komórki pamiêciowej.
Aby wykasowaæ numer z komórki pamiêciowej:
§ naciœnij jeden z przycisków pamiêci szybkiego wybierania (M1...M8)
lub przycisk RECALL i jeden z przycisków klawiatury (0,1-9).
Numer zostanie wyœwietlony.
§Naciœnij dwa razy przycisk DEL. Na wyœwietlaczu przez krótki moment
pojawi siê symbol dEL ONE ---. Telefon wykasuje numer i powróci do
trybu czuwanie.
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Pamiêæ OUT. Pamiêæ numerów po³¹czeñ wychodz¹cych
Telefon automatycznie mo¿e zapisaæ w pamiêci maksymalnie 30 ostatnich
wybranych numerów. Ka¿dy numer jest wpisany do osobnej komórki
pamiêciowej: 01-30. Po zape³nieniu wszystkich komórek, kolejny wybrany
numer wpisywany jest do najwy¿szej komórki. Numer znajduj¹cy siê w
komórce 01, czyli najstarszy numer zapisany w pamiêci, jest automatycznie
wykasowywany. W ka¿dej komórce pamiêciowej mo¿e zostaæ zapisany
numer licz¹cy maksymalnie 16 cyfr.
Ostatnie wybrane numery mo¿na przejrzeæ w trybie Standby-czuwanie
przy u¿yciu przycisku OUT.
Aby przejrzeæ ostatnie numery:
§naciœnij przycisk OUT. Ostatni wybrany numer zostanie wyœwietlony.
§Wraz z numerem zostanie wyœwietlony czas rozmowy-po³¹czenia oraz
numer komórki pamiêciowej, w której numer wczeœniej zosta³ zapisany.
§Naciskaj¹c przycisk OUT mo¿esz przejrzeæ pozosta³e numery.
Je¿eli nie naciœniesz przycisku OUT w ci¹gu kilku sekund, to aparat
automatycznie powróci do trybu czuwanie. Po przejrzeniu
wszystkich numerów wyœwietlacz poka¿e symbol - - - End - - -.
Wykonanie po³¹czenia z pamiêci OUT:
§ naciskaj¹c przycisk OUT wybierz numer, z którym chcesz uzyskaæ
po³¹czenie.
§ Naciœnij przycisk REDIAL. W telefonie zostanie za³¹czony
g³oœnik, w którym us³yszysz wybieranie numer.
Po uzyskaniu po³¹czenia, podnieœ s³uchawkê, ¿eby rozmawiaæ.
Kasowanie pojedynczego numeru
Aby wykasowaæ pojedynczy numer:
* naciskaj¹c przycisk OUT wybierz numer, który chcesz wykasowaæ.
* Naciœnij przycisk DEL dwa razy. Numer zostanie skasowany.
Wyœwietlacz przez moment poka¿e symbol dEL ONE ---, a nastêpnie
---End---. Po kilku sekundach telefon wróci do trybu Satndby-czuwanie.
U¿ywaj¹c przycisków OUT i DEL mo¿esz wybraæ i wykasowaæ
nastêpny numer.
Kasowanie wszystkich numerów
Aby wykasowaæ wszystkie numery:
* naciœnij przycisk OUT.
* Naciœnij i przytrzymaj przycisk DEL, a¿ wyœwietlacz poka¿e symbol
dELL ALL----, a nastepnie - - - End - - -. Po kilku sekundach aparat
powróci do trybu czuwanie. Wszystkie numery zostan¹ skasowane
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V. CLIP. PREZENTACJA NUMERU
Uwaga!
Funkcja CLIP jest us³ug¹, która musi byæ uaktywniona przez operatora
centrali. W tym celu nale¿y skontaktowaæ siê z Biurem Obs³ugi Klienta
Operatora.
Telefon identyfikuje, czyli wyœwietla i zapisuje w pamiêci numer osoby, która
wybra³a Twój numer. Ostatni numer jest wyœwietlany, a¿ do momentu
naciœniêcia przycisku CID, albo podniesienia s³uchawki. W pamiêci
zapisywane s¹ zarówno numery po³¹czeñ odebranych jak
i niezrealizowanych.
Prezentacja numeru mo¿e odbywaæ siê w systemie FSK i DTMF.
W Polsce, obowi¹zuj¹cym systemem jest FSK. Z systemem FSK wi¹¿¹ siê
nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
* przesy³anie komunikatów okreœlaj¹cych status numeru np. komunikat o
numerze zastrze¿onym,
* automatyczne ustawianie czasu i daty w czasie prezentacji numeru.
Numery s¹ automatycznie zapisywane w odrêbnej pamiêci Clip,
która mo¿e liczyæ maksymalnie 104 komórki pamiêciowe.
Wraz z numerem zapisywany jest czas i data. Oprócz czasu i daty telefon
wyœwietla i zapisuje równie¿ komunikaty- symbole okreœlaj¹ce status
numeru:
* symbol NEW- informuje u¿ytkownika, ¿e w pamiêci zosta³ zapisany
nowy numer.
* Symbol REP- symbol ten zostanie wyœwietlony, kiedy dzwoni osoba,
której numer znajduje siê ju¿ w pamiêci Clip. Aparat nie zapisuje tego
samego numeru dwa razy.
* Symbol - - - P - - - oznacza, ¿e numer jest zastrze¿ony i nie mo¿e byæ
wyœwietlony i zapisany w pamiêci.
* Symbol - - - O - - - informuje, ¿e numer jest nieznany i nie móg³ byæ
zapisany z powodów technicznych.
* Symbol Error (- - - E - - - )informuje, ¿e numer nie zosta³ wyœwietlony
i zapisany z powodów wyst¹pienia b³êdów podczas identyfikacji.
Numer jest identyfikowany i zapisywany postaci:
przyk³ad- 42 1234567,
gdzie poszczególne cyfry oznaczaj¹:
42- numer kierunkowy strefy numeracyjnej,
1234567- numer abonenta dzwoni¹cego.
Uwaga!
Je¿eli pamiêæ Clip jest pe³na, aparat rejestruj¹c nowy numer automatycznie
wykasowuje stary, zapisany w pamiêci jako pierwszy.
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Przegl¹danie numerów zapisanych w pamiêci Clip
Przegl¹danie numerów nale¿y wykonaæ w trybie Standby-czuwanie.
Do przegl¹dania numerów zapisanych w pamiêci Clip s³u¿y przycisk CID.
Przegl¹danie numerów zapisanych w pamiêci Clip.
O zarejestrowaniu nowego numeru informuje wyœwietlony pulsuj¹cy
symbol NEW. Po naciœniêciu przycisku CID, na wyœwietlaczu pojawi siê
numer ostatniego po³¹czenia. Wraz numerem zostanie równie¿ wyœwietlony
czas i data rejestracji oraz numer komórki pamiêciowej.
Kolejne naciœniêcia przycisku CID spowoduj¹ wyœwietlenie kolejnych
numerów, a¿ do najstarszego.
Przegl¹d nowych numerów spowoduje zmianê ich statusu, zniknie
symbol NEW i zostan¹ zaliczone do grupy starych numerów.
Uwaga!
Je¿eli w pamiêci nie ma zarejestrowanych ¿adnych numerów,
to po naciœniêciu przycisku CID wyœwietlacz poka¿e symbol - - End - - -.
Symbol ten pojawi siê równie¿ w czasie przegl¹dania numerów Clip
i bêdzie oznacza³ koniec listy.

Kasowanie numerów zapisanych w pamiêci Clip
Kasowanie numerów nale¿y wykonaæ w czasie trybu czuwanie.
Kasowanie pojedynczego numeru
Aby wykasowaæ pojedynczy numer:
* naciskaj¹c przycisk CID wybierz numer, który chcesz wykasowaæ.
* Naciœnij przycisk DEL dwa razy. Numer zostanie skasowany.
Wyœwietlacz przez moment poka¿e symbol dEL ONE ---, a nastêpnie
---End---. Po kilku sekundach telefon wróci do trybu Satndby-czuwanie.
U¿ywaj¹c przycisków CID i DEL mo¿esz wybraæ i wykasowaæ
nastêpny numer.
Kasowanie wszystkich numerów Clip
Aby wykasowaæ wszystkie numery:
* naciœnij przycisk CID.
* Naciœnij i przytrzymaj przycisk DEL, a¿ wyœwietlacz poka¿e symbol
dELL ALL----, a nastepnie - - - End - - -. Po kilku sekundach aparat
powróci do trybu czuwanie. Wszystkie numery zostan¹ skasowane

Oddzwanianie z pamiêci Clip
Aby po³¹czyæ siê z konkretnym numerem znajduj¹cym siê
w pamiêci Clip:
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* przy u¿yciu przycisku CID wyszukaj numer.
* Nastêpnie, naciœnij przycisk REDIAL. W telefonie zostanie za³¹czony
g³oœnik, w którym us³yszysz wybieranie numer.
Po uzyskaniu po³¹czenia, podnieœ s³uchawkê, ¿eby rozmawiaæ.

Programowanie prefiksu
W szczególnych przypadkach mo¿e zaistnieæ potrzeba dodania na
pocz¹tku numeru prefiksu np., 0. Prefiks jest to kod dostêpu
(w postaci cyfry-cyfr), który mo¿e byæ potrzebny do po³¹czeñ:
miêdzymiastowych, miêdzynarodowych, wewnêtrznych, a mianowicie
po³¹czeñ realizowanych na centralkach wewnêtrznych.
Telefon umo¿liwia wpisanie prefiksu z przedzia³u cyfr 0-99.
Aby ustawiæ prefiks:
§naciœnij przycisk SET/ ,
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry - 0 1 2 3 4 5 6 7 -.
§Naciœnij przycisk 3. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol CodE - 123 §Naciœnij przycisk 2. Na wyœwietlaczu poka¿e siê symbol 0CodE - - .
§U¿ywaj¹c klawiatury wpisz odpowiedni prefiks. Je¿eli wprowadzi³eœ
b³êdny prefiks, mo¿esz go wykasowaæ naciskaj¹c przycisk */..
§Naciœnij dwa razy przycisk SET/ , aby zatwierdziæ ustawienie.
Po zatwierdzeniu ustawienia:
§mo¿esz wybraæ nastêpn¹ funkcjê
lub
§naciœnij przycisk DEL, aby aparat powróci³ do trybu Standby-czuwanie.
Je¿eli nie naciœniesz ¿adnego przycisku, to po kilku sekundach
telefon automatycznie powróci do trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

VI. POMOC
Rozwi¹zywanie problemów
Poni¿ej zamieszczone zosta³y sposoby rozwi¹zywania problemów,
w przypadku ich wyst¹pienia w czasie u¿ytkowania telefonu.
Brak sygna³u z centrali w s³uchawce:
* sprawdŸ pod³¹czenie telefonu do linii telefonicznej.
Telefon nie wybiera numerów telefonicznych:
* sprawdŸ pod³¹czenie telefonu do linii telefonicznej,
* sprawdŸ ustawienie prze³¹cznika MODE P/T.
Dzwonek cicho dzwoni:
* sprawdŸ ustawienie prze³¹cznika RINGER OFF/L/H
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Brak dzwonków-melodii:
* w komorze bateryjnej nie ma baterii lub siê wyczerpa³y.
Brak prezentacji numeru:
* us³uga CLIP nie zosta³a uaktywniona przez operatora centrali.
Alarm nie dzia³a:
* w komorze bateryjnej nie ma baterii lub siê wyczerpa³y.

Uwaga!
*Wyczerpane baterie mog¹ spowodowaæ zresetowanie
wprowadzonych ustawieñ (czyli powrót do ustawieñ fabrycznych),
blokowanie funkcji oraz nieprawid³ow¹ pracê telefonu.
* Wyczerpane baterie lub ich brak w komorze bateryjnej powoduje
utratê numerów zapisanych w pamiêci oraz ustawieñ.
Konserwacja telefonu
Telefon mo¿na czyœciæ tylko po od³¹czeniu z sieci telefonicznej.
Aby Twój aparat zachowa³ estetyczny wygl¹d przez d³ugi okres
czasu, zastosuj siê do nastêpuj¹cych wskazówek:
* do czyszczenia u¿ywaj tylko miêkkiej,
lekko zwil¿onej w wodzie œciereczki,
* nie u¿ywaj do czyszczenia ¿r¹cych œrodków chemicznych
lub aerozolu,
* nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nas³onecznionym
lub wilgotnym.
Szanowny U¿ytkowniku.
Znak (przekreœlony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza,
¿e produktu, po up³ywie okresu u¿ytkowania nie nale¿y
usuwaæ z innymi odpadami gospodarstwa domowego.
Poprzez segregacjê odpadów, w szczególnoœci pochodz¹cych ze
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie
ich do punktów zbierania takiego sprzêtu, gospodarstwa
domowe przyczyniaj¹ siê do ponownego u¿ycia i odzysku, w tym
recyklingu zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy
w ochronie œrodowiska, gdy¿ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla œrodowiska.
W celu uzyskania dok³adnych informacji nale¿y skontaktowaæ siê
z punktem sprzeda¿y (dostawc¹), w którym produkt zosta³ zakupiony.
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