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        Wa¿ne!
Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu LJ-310 przeczytaj uwa¿nie 
instrukcjê obs³ugi.
Opakowanie zbiorcze powinno zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
* aparat telefoniczny (baza + s³uchawka),
* przewód s³uchawkowy,
* przewód liniowy,
* instrukcjê obs³ugi,
* kartê gwarancyjn¹.

§ Podœwietlana klawiatura
§ Regulacja g³oœnoœci dzwonka
§ Œwietlna sygnalizacja dzwonienia
§ Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
§ Funkcja Flash - wspó³praca aparatu z centralk¹ wewnêtrzn¹
§ Funkcja Mute- wy³¹czanie mikrofonu w czasie rozmowy
§ Wybieranie tonowe i impulsowe

I. WIADOMOŒCI WSTÊPNE

Funkcje telefonu
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1. G³oœnik s³uchawki
2. Wy³¹cznik linii telefonicznej (”wide³ki”)
3. Prze³¹cznik regulacji g³oœnoœci dzwonka H/L
4. Prze³¹cznik trybu wybierania numerów P/T
5. WskaŸnik Ringer
6. Gniazda s³u¿¹ce do pod³¹czenia linii telefonicznej
7. Klawiatura wybiercza
8. Przycisk REDIAL. Wybieranie ostatniego numeru
9. Mikrofon s³uchawki
10. Gniazda s³uchawkowe do pod³¹czenia s³uchawki
11. Przycisk FLASH. Wspó³praca z centralk¹ wewnêtrzn¹
12. Przycisk MUTE. Wy³¹czanie mikrofonu w czasie rozmowy

 
 

      

Opis elementów funkcyjnych telefonu
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II. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY
Pod³¹czenie s³uchawki i linii telefonicznej do telefonu

*Po³¹cz przewodem skrêtnym gniazda s³uchawkowe bazy i s³uchawki 
  (patrz rys. strona 3).
*Na wyposa¿eniu telefonu znajduje siê przewód liniowy zakoñczony 
  z obu stron wtyczk¹ typu JACK. W³aœnie tym przewodem po³¹cz gniazdo 
  liniowe bazy telefonu (nie ma znaczenia, które gniazdo u¿yjesz) 
  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 telefon. 
Nie ma znaczenia, które gniazdo do czego wykorzystamy.

Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów

III. PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU

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 P/T: 
pozycja T- tonowy tryb wybierania numerów, 
pozycja P-  impulsowy tryb wybierania numerów.
Zalecanym ustawieniem jest pozycja T.

 

Ustawianie g³oœnoœci dzwonka

G³oœnoœæ dzwonienia telefonu mo¿na wyregulowaæ za pomoc¹ 
prze³¹cznika H/L znajduj¹cego siê na bocznej œciance. 
Prze³¹cznik posiada 2 pozycje:
L-  ciche dzwonienie,  H-  g³oœne dzwonienie.

Telefon zosta³ wyposa¿ony w œwietlny sygnalizator dzwonka Ringer, 
który podczas dzwonienia telefonu œwieci i pulsuje. 
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Wykonywanie po³¹czenia telefonicznego

               Aby wykonaæ po³¹czenie telefoniczne:
* podnieœ s³uchawkê z bazy telefonu.
* Po us³yszeniu sygna³u centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej 
  wybierz numer telefonu osoby, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ.
* Po zakoñczeniu rozmowy od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.

Przyjmowanie po³¹czenia telefonicznego

               Kiedy telefon dzwoni 
               (wskaŸnik Ringer œwieci i 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 z bazy telefonu.
* Naciœnij przycisk REDIAL. Ostatni numer zostanie wybrany.
* Po zakoñczeniu po³¹czenia od³ó¿ s³uchawkê na bazê telefonu.

Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczêœciej 
wykorzystywana przez abonentów central wewnêtrznych. 
Stosuje siê j¹ g³ównie do przekazywania rozmów telefonicznych. 

Wed³ug normy polskiej przewidywana d³ugoœæ przerwy Flash zawiera siê 
w przedziale od 60ms do 500ms.  
Ustawiona fabrycznie d³ugoœæ przerwy Flash wynosi 100ms.

                Aby przekazaæ (prze³¹czyæ) rozmowê pod inny 
                numer wewnêtrzny:
* w czasie po³aczenia, naciœnij przycisk FLASH.
* Wybierz numer, pod który chcesz prze³¹czyæ rozmowê.
* Po zg³oszeniu siê osoby, której numer zosta³ wybrany od³ó¿ s³uchawkê 
  na bazê telefonu (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 Mute

W czasie za³¹czonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie 
bêdzie s³yszeæ np. rozmowy z osob¹ znajduj¹c¹ siê w pobli¿u.

               Aby wy³¹czyæ mikrofon podczas rozmowy:
* naciœnij i trzymaj przycisk MUTE, mikrofon zostanie wy³¹czony.
* Zwolnij przycisk MUTE, ¿eby za³¹czyæ mikrofon i dalej prowadziæ 
  rozmowê. 

VI. POMOC

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.
* sprawdŸ pod³¹czenie s³uchawki do bazy telefonu.
Telefon nie wybiera numerów telefonicznych:
* sprawdŸ pod³¹czenie telefonu do linii telefonicznej,
* sprawdŸ ustawienie prze³¹cznika trybu wybierania numerów.
Dzwonek cicho dzwoni:
* sprawdŸ ustawienie prze³¹cznika H/L.

Rozwi¹zywanie problemów

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.
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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.

Informujemy, ¿e urz¹dzenie o nazwie LJ-310 jest zgodne dyrektyw¹ 
. 

Kopia deklaracji zgodnoœci CE mo¿e zostaæ udostêpniona na ¿yczenie 
u¿ytkownika.

2014/53/EU, Radio Equipment Directive (RED)


