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I. Wiadomości wstępne                       LJ-68 
 
I. Wiadomości wstępne 
Ważne! 
Zanim zaczniesz korzystać z aparatu LJ-68 przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. 
Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące elementy: 
♦ aparat telefoniczny (baza + słuchawka), 
♦ przewód słuchawkowy, 
♦ przewód liniowy, 
♦ instrukcję obsługi, 
♦ kartę gwarancyjną. 

 
 Funkcje aparatu 
 Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru 
 Funkcja Flash - współpraca aparatu z centralką wewnętrzną 
 Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu podczas rozmowy 
 Regulacja głośności dzwonka 
 Optyczna sygnalizacja dzwonienia 
 Wybieranie tonowe i impulsowe 
 Możliwość zamocowania aparatu w pozycji wiszącej 

 
 Opis elementów funkcyjnych aparatu 

1. Gniazdo liniowe LINE     9. Gniazda słuchawkowe 
2. Przełącznik TONE/PULSE DIAL MODE   10. Mikrofon 
3. Przełącznik HIGH •••• OFF RINGER    11. Zagłębienie służące do 
4. Wskaźnik RINGER          zawieszenia słuchawki 
5. Klawiatura     12. Głośnik 
6. Przycisk REDIAL     13. Uchwyt - zawieszka 
7. Przycisk FLASH      14. Widełki 
8. Przycisk MUTE  15. Uchwyt służący do odłożenia        

słuchawki w czasie rozmowy, gdy 
aparat znajduje w pozycji wiszącej  
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II. Przygotowanie aparatu do pracy                      LJ-68 
 
II. Przygotowanie aparatu do pracy 

 
 Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej 

 
 Połącz przewodem skrętnym gniazda słuchawkowe bazy i słuchawki. 
 Na wyposażeniu aparatu znajduje się przewód liniowy zakończony z obu stron wtyczką 

modularną typu JACK. Właśnie tym przewodem połącz gniazdo liniowe LINE bazy 
aparatu z gniazdem ściennym, do którego doprowadzona jest linia telefoniczna z 
centrali. 

 
 Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów 

 
Nowoczesne centrale telefoniczne udostępniają dwa tryby wybierania numerów: 

 tonowy 
 i impulsowy. 

Twój aparat może pracować w obu trybach. Został on wyposażony w przełącznik TONE/PULSE 
DIAL MODE, za pomocą, którego można wybrać odpowiedni tryb pracy. Zalecanym 
ustawieniem jest pozycja TONE. W trybie tonowym jest dostępnych wiele usług serwisowych 
oferowanych przez operatora centrali. Tryb pulsowy jest już bardzo rzadko stosowany i może być 
jeszcze używany tylko przez centrale starszego typu. Jeżeli będziesz miał kłopoty z określeniem 
właściwego trybu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.  
Uwaga! 
1. Jeżeli twój aparat po podłączeniu nie będzie działał poprawnie, 
sprawdź ustawienie przełącznika TONE/PULSE DIAL MODE. Telefon 
standardowo posiada ustawienie TONE, którego nie obsługują centrale 
starego typu. Twój aparat może być jeszcze podłączony właśnie do 
centrali starszego typu. W takim przypadku przełącznik TONE/PULSE DIAL 
MODE należy ustawić w pozycji  PULSE- tryb impulsowy! 
2. W celu uzyskania informacji na temat dostępnych usług serwisowych należy skontaktować się z Biurem 
Obsługi Klienta (BOK-iem) operatora. 
 
 Montaż w pozycji wiszącej 

Do zawieszenia aparatu należy wykorzystać dwa otwory-wieszaki umieszczone w podstawie 
aparatu. Otwory te są oddalone od siebie o 84 mm w linii pionowej. Dodatkowo aparat posiada 
uchwyt- zawieszkę umieszczony pod widełkami i służący do podtrzymywania słuchawki, gdy 
aparat znajduje się w pozycji wiszącej. W górnej, wewnętrznej części słuchawki znajduje się 
wgłębienie- otwór służący do zamocowania jej na zawieszce. Dodatkowo, na  
szczycie bazy znajduje się uchwyt służący do odłożenia słuchawki w czasie rozmowy, gdy aparat 
znajduje się w pozycji wiszącej 
Aby zamocować aparat na ścianie wykonaj następujące czynności: 
♦ wywierć w ścianie, w pozycji pionowej, dwa otwory oddalone od siebie o 84mm, 
♦ wkręć dwa wkręty tak, aby wystawały na długość około 5mm, 
♦ zawieś aparat na wkrętach, odłóż słuchawkę. 
 
 



 

 4

III. Podstawowe funkcje aparatu                      LJ-68 
 
III. Podstawowe funkcje aparatu 
 
 Ustawianie głośności dzwonienia 

Głośność dzwonienia twojego aparatu możesz wyregulować za pomocą przełącznika HIGH •••• OFF 
RINGER znajdującego się na bocznej ściance.  
Przełącznik posiada trzy pozycje: 
HIGH – głośne dzwonienie, 
•••• – ciche dzwonienie, 
OFF – dzwonek wyłączony. 
 
 Wykonywanie połączenia telefonicznego 

Aby zrealizować połączenie telefoniczne wykonaj następujące czynności: 
 podnieś słuchawkę z bazy aparatu. 
 Po usłyszeniu sygnału centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej wprowadź numer 

telefonu abonenta, z którym chcesz się połączyć.  
 Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu. 

 
 Przyjmowanie połączenia telefonicznego 

Kiedy telefon dzwoni (wskaźnik RINGER pulsuje): 
 podnieś słuchawkę z bazy aparatu. 
 Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu. 

 
 Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru 

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamięci aparatu. Funkcja redial służy do 
wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy 
numer był zajęty. 
Aby ponowić połączenie wykonaj następujące czynności: 

 podnieś słuchawkę. 
 Naciśnij przycisk REDIAL. Ostatni numer zostanie wybrany.  

 
 Funkcja Flash 

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central 
wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Funkcja Flash, 
oprócz zastosowania przy podłączeniu aparatu do centralek wewnętrznych, może również zostać 
użyta do realizacji wielu funkcji, które udostępniają operatorzy nowoczesnych central miejskich 
(dokładnych informacji udzielają Biura Obsługi Klienta). 
Przekazanie rozmowy na centrali wewnętrznej. 
Aby przekazać (przełączyć) rozmowę pod inny numer wewnętrzny wykonaj następujące 
czynności: 

 naciśnij przycisk FLASH. 
 Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę. 
 Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę aparatu 

(słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na 
zgłoszenie). 

 
 Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu w czasie rozmowy  

W czasie załączonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie będzie słyszeć np. rozmowy z 
osobą znajdującą się w pobliżu. 
Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy wykonaj następujące czynności: 

 naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE. 
 Zwolnij przycisk MUTE, żeby ponownie załączyć mikrofon.  
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IV. Pomoc                                           LJ-68 
 
IV. Pomoc 
Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w 
czasie użytkowania aparatu. 

♦ Brak sygnału z centrali w słuchawce: 
 sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej. 

♦ Aparat nie wybiera numerów telefonicznych: 
 sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej, 
 sprawdź ustawienie przełącznika TONE/PULSE 

DIAL MODE. 
♦ Dzwonek cicho dzwoni: 
 sprawdź ustawienie przełącznika       HIGH •••• OFF 

RINGER 
 
 Konserwacja aparatu 

Aparat można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby Twój aparat zachował 
estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek: 

♦ do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej 
w wodzie ściereczki, 

♦ nie używaj do czyszczenia żrących środków 
chemicznych lub aerozolu, 

♦ nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt 
nasłonecznionym. 

 
 

Szanowny Użytkowniku.  
Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie aparatu oznacza, że produktu po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa 
domowego. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z 
punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony. Prawidłowe 
usuwanie zużytego produktu ma na celu ochronę środowiska naturalnego.  
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Deklaracja CE                                          LJ-68 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PRODUCENT WYROBU:              Przedsiębiorstwo “DARTEL”

ADRES:                                          29-100 Włoszczowa, Podlipie 26

TYP  WYROBU:                             Przewodowy aparat telefoniczny

NAZWA WYROBU:                        LJ-68

Informujemy, że wyrób o nazwie LJ-68 jest zgodny z
1) Dyrektywą w sprawie Urządzeń Radiokomunikacyjnych 
     i Telekomunikacyjnych Urządzeń Końcowych 99/5/EEC,
2) Dyrektywą Niskiego Napięcia 73/23EEC,
    norma PN-EN 60950 -1, 
3) Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC,
    norma PN-EN 55022,
    norma PN-EN 55024, 
    normy PN-EN 61000-4/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9/-11/.

Wyrób LJ-68 można stosować w sieciach 
telefonicznych  PSTN na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Data:
Październik 2006
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Návod k použití 
LJ-68 

 
Před použitím přístroje si prosím pozorně  

přečtěte tento návod a uschovejte  
si ho pro další potřebu 
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I. Použití 

 
 Vlastnosti 
 Funkce Flash- Přepojování na vnitřních linkách ústředny 
 Funkce Redial - opakování posledního čísla 
 Funkce Mute - vypnutí mikrofonu během hovoru 
 Tónová / Pulzní volba 
 Řízení hlasitosti zvonku 
 Montáž na stůl nebo zeď 

 
 Funkce tlačítek 

1. Linková zásuvka LINE 
2. Přepínač TONE/PULSE DIAL MODE 
3. Přepínač HIGH •••• OFF RINGER 
4. Indikátor RINGER 
5. Klávesnice 
6. Tlačítko REDIAL 
7. Tlačítko FLASH 
8. Tlačítko MUTE 
9. Sluchátko 
10. Mikrofon 
11. Sluchátkový reproduktor 
12. Závěs pro sluchátko 
13. Vidlice 
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 II. První použití                        LJ-68 
 
II. První použití 

 
 Připojení telefonního přístroje 

 
K instalaci telefonního přístroje je nutno: 

 Propojte sluchátko s vlastním telefonním přístrojem pomocí kroucené šňůry. 
 Připojte telefonní přístroj přípojným kabelem do zásuvky telefonního rozvodu. 

 
 Nastavení způsobu volby pro váš typ telefonní ústředny 

Telefonní přístroj umožňuje 2 různé módy volby:  
Tónovou –TONE nebo pulsní PULSE 
Tónová volba umožńuje rychlejší spojení a také různé další funkce. 
 
Pro nastavení druhu volby: 
Nastavte přepínač TONE/PULSE DIAL MODE do pozice  TONE nebo PULSE 
 
 Montáž na stěnu 

Přístroj je na spodní straně vybaven závěsy které slouží k jeho zavěšení na stěnu. 
Místo zavěšení by se mělo nacházet v blízkosti telefonní zásuvky. 
♦ Vyvrtejte dva otvory, ve správné pozici na zdi,  84 mm od sebe. 
♦ Do zdi (hmoždinek) instalujte šrouby, ponechte asi 5 mm vůle na zavěšení montážního 

držáku. 
♦ Připojte ke spodku přístroje plochou telefonní šňůru a telefon zavěšte na šrouby. 
 
 Nastavení hlasitosti vyzvánění 

Můžete nastavit hlasitost vyzvánění následujícím způsobem: 
Nastavte přepínač HIGH •••• OFF RINGER do pozice: 
•••• – tiché vyzvánění 
nebo 
HIGH– hlasité vyzvánění 
nebo 
OFF - zvonek vypnut. 
 
 Odchozí volání 
 Vyzvedněte sluchátko z přístroje. 
 Slyšíte-li signál volné linky  
 Volte požadované číslo. 
 Po hovoru položte sluchátko do vidlice přístroje. 

 
 Příchozí volání 

Když telefon vyzvání (Indikátor RINGER začne blikat): 
 Vyzvedněte sluchátko z přístroje  
 Pro ukončení hovoru s volajícím a odpojení od linky vraťte sluchátko do vidlice na 

základně přístroje. 
 
 Funkce Redial 

Posledně volané číslo je automaticky ukládáno do paměti. Maximálně 32 číslic. 
 

 Vyzvedněte sluchátko z přístroje. 
 Slyšíte-li signál volné linky stiskněte tlačítko REDIAL, číslo je voleno automaticky.   
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II. První použití / III. Pomoc                       LJ-68 
 
 Funkce Flash 

Tato funkce je používána k přepojení hovoru z jedné vnitřní pobočky ústředny na druhou, nebo 
v některých případech, kdy využíváte zvláštních služeb veřejné telefonní ústředny. Pro zjištění 
možností doplňkových služeb u vaší místní veřejné ústředny kontaktujte kancelář poskytovatele 
telefonní sítě. 
 
Přepojení hovoru z jedné vnitřní pobočky na druhou. 

 
 Stiskněte tlačítko FLASH. 
 Volte číslo pobočky pro předání hovoru. 
 Zavěšte sluchátko na základnu. 

 
 Funkce Mute 

Tato funkce umożnuje vypnout mikrofon v prubehu telefonickeho rozhovoru. 
 Stiskněte a držte tlačítko MUTE. 

 
III. Pomoc 
Jak řešit následující jednoduché problémy: 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Není signál připojení 
k lince veřejné ústředny. 

Telefonní šňůra je nesprávně 
připojena. 

Zkontrolujte zda kabel od 
přístroje je propojen do 
zásuvky na zdi. 

Nelze volit. Nesprávná pozice přepínače 
TONE/PULSE DIAL MODE Nastavte správnou  pozici. 

Telenní zvonek je příliš is 
tichý. 

Přepínač HIGH •••• OFF 
RINGER je v  
•••• pozici 
nebo 
OFF pozici. 

Přepněte zvonek do pozice 
HIGH. 

V případě, že se vyskytnou jiné problémy, kontaktujte váš zákaznický servis.  
 
 Poznámky 

• Telefon může být čištěn pouze tehdy, je-li odpojen od veřejné linky. 
• Aby nedošlo k poškrábání přístroje, provádějte čištění měkkou látkou.  
• K čištění nepoužívejte chemické spreje a aerosoly.  
• Nepokládejte přístroj na mokré místo ve vlhkém prostředí nebo naopak na místo přímého 

slunečního záření a na místa, kde by mohl být poškozen.  
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Uputstvo 
LJ-68 

 
 

Molimo pročitajte ovo uputstvo pažljivo  
pre korišćenja i čuvajte uptstvo  

radi budućeg informisanja. 
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I. Uvod 

 
 Funkcije telefona 

Funkcija biranja poslednjeg broja 
Flash funkcija 
Mute funkcija 
Kontola jačine zvona 
Tonsko/Pulsno biranje 
Zidna montaža 

 
 Indeks funkcije tastera 

1. LINE priključak 
2. TONE/PULSE DIAL MODE prekidač 
3. HIGH •••• OFF RINGER prekidač 
4. RINGER indikator 
5. Tastatura 
6. REDIAL taster 
7. FLASH taster 
8. MUTE taster 
9. Utičnica slušalice 
10. Mikrofon na slušalici 
11. Držač slušalice 
12. Slušni uložak 
13. Zakačka za zid 
14. Prekidač veze 
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I. Uvod                          LJ-68 
 
 Priključivanje 
 Umetnite jednu stranu spiralnog gajtana u slušalicu, a drugu u telefon 
 Priključite kabal telefona na  PTT utičnicu na zidu, a drugi kraj u telefon (LINE). 

 
 Podešavanje načina biranja 

Postoje dva različita načina na koja telefon može komunicirati sa telefonskom centralom. Moderne 
telefonske centrale prihvataju tonsko biranje (TONE), ali neke starije centrale prihvataju jedino 
pulsno biranje (PULSE). 
Da biste podesili način biranja: 
pomerite TONE/PULSE DIAL MODE prekidač na TONE ili PULSE poziciju. 
 
 Zidno montiranje 

Zakačke za na zid se nalaze sa donje strane telefonskog aparata. Telefon se obično na zidu 
montira pored PTT utičnice. 
Da biste zakačili telefon na zid: 
♦ izbušite dve rupe u zidu u odgovarajućoj pozivciji, razdvojene 84 mm. 
♦ Staviti zavrtnje u zid, ostavljajući oko 5 mm za pridržavanje telefonskog aparata. 
♦ Spustite slušalicu na telefonski aparat. 
♦ Zakačite telefon na zavrtnje. 
 
 Jačina zvona 

Da biste podesili željenu jačinu zvona: 
pomerite HIGH •••• OFF RINGER prekidač u: 
•••• poziciju – slabija jačina zvona ili HIGH poziciju – veća jačina zvona Ili OFF - zvono je isključeno. 
 
 Pozivanje broja 

Da biste ostvarili poziv: 
 podignite slušalicu sa aparata. 
 Kada čujete signal telefonske centrale. 
 Da biste završili poziv, spustite slušalicu na aparat. 

 
 Primanje poziva 

Da biste primili poziv: 
 kada telefon zvoni: podignite slušalicu sa aparata,  
 za prekid razgovora,vratite slušalicu na aparat. 

 
 Funkcija ponovnog biranja 

Vaš telefon automatski pamti zadnji broj koji ste birali. Ova funkcija može biti od koristi kada je 
željeni broj zauzet. 
Da biste ponovo birali: 

 podignite slušalicu. 
 Pritisnite REDIAL taster,i broj će biti ponovo izabran 
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I. Uvod / II. Pomoć                         LJ-68 
 
 Flash funkcija 

Da bi se iskoristile razne mogućnosti centrale, možete koristiti prebacivanje poziva i konferencijske 
veze. Kontaktirajte nadležne osobe u centrali u vezi ovih mogućnosti. 
Prebacivanje poziva  
Da biste prebacili poziv sa jednog internog broja na drugi: 

 pritisnite FLASH taster. 
 Unesite broj na koji želite da prebacite poziv. 
 Spusite slušalicu na aparat. 

 
 Mute funkcija 

Sprečite svog telefonskog sagovornika da čuje Vaš razgovor sa nekim u blizini. 
 Pretisnite i držite  dugme MUTE. Dok držite pritisnuto dugme,Vaš telefonski sagovornik 

Vas ne može čuti. 
 Oslobodite MUTE dugme da biste nastavili razgovor. 

 
II. Pomoć 
Molimo vas da pročitate ovo uputstvo u slučaju problema. 

PROBLEM RAZLOG REŠENJE 

Nema signala u slušalici Proverite da li je telefon 
povezan na PTT liniju. Povežite telefon na PTT liniju 

Telefon ne bira broj 
TONE/PULSE DIAL MODE 
prekidač nije pravilno 
podešen 

Stavite TONE/PULSE DIAL 
MODE prekidač u ispravnu 
poziciju 

Telefon tiho zvoni 
HIGH •••• OFF RINGER  
prekidač je u   •••• ili OFF 
poziciji. 

Pomerite  HIGH •••• OFF 
RINGER prekidač u HIGH 
poziciju. 

 
 Važni saveti 

1. Nikada nemojte koristiti telefon za vreme grmljavine. Isključite ga sa telefonske linije dok 
grmljavina ne prođe. 

2. Telefon ne bi trebalo postavljati blizu sudopere, kupatila ili lavaboa. Električni uređaji 
mogu biti opasni ukoliko je korisnik vlažan ili stoji u vodi. 

3. Telefon čistite samo kada je isključen sa telefonske linije. 
4. Čistite telefon sa mekom tkaninom kako biste izbegli grebanje. 
5. Ne koristite hemijske sprejeve ili aerosole za čišćenje telefona. 
6. Ne stavljati telefon na vlažna mesta ili ga izlagati jakim sunčevim zracima, jer može doći 

do oštećenja. 
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Lietotāja instrukcija 
LJ-68 

 
 

Lūdzu, izlasiet šo lietotāja instrukciju  
pirms sāciet lietot telefona aparātu,    

kā arī saglabājiet to vēlākai  
nepieciešamībai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 16

 Saturs / I. Apraksts                         LJ- 68 
 
Saturs 
I. Apraksts........................................................................................................................... 16 
   Telefona iespējas.............................................................................................................. 16 
II. Lietošana......................................................................................................................... 17 
   Līnijas vada ligzda............................................................................................................. 17 
   Pulsa un Toņa režīmi........................................................................................................ 17 
   Zvana skaļuma regulēšana…….…………………………………………............................. 17 
   Zvana indikātor-lampiņa.................................................................................................... 17 
   Taustiņu klaviatūra............................................................................................................ 17 
   Taustiņš REDIAL............................................................................................................... 17 
   Taustiņš FLASH................................................................................................................ 17 
   Taustiņš MUTE.................................................................................................................. 17 
   Klausules vada ligzdas...................................................................................................... 17 
   Klausules mikrofons.......................................................................................................... 17 
   Klausules turētājs.............................................................................................................. 17 
   Klausules skaļrunis............................................................................................................ 17 
   Klausules turētājs.............................................................................................................. 17 
   Slēdzis........................……………..................................................................................... 17 
Declaration of Conformity (CE)......................................................................................... 18 
Garantijas saistības........................................................................................................... 19 
 
I. Apraksts 
 
Iepakojumā ietilpst šāda komplektācija: 

 telefona aparāts (bāze un klausule), 
 klausules vads, 
 līnijas vads, 
 instrukcija, 
 garantija. 

 
 Telefona iespējas 
 Pēdējā sastādītā numura  

atkārtošana 
 Flash funkcija  
 Mute funkcija 
 Zvana skaļuma regulēšana 
 Toņa/ Pulsa numura  

sastādīšanas režīmi 
 Pie sienas piestiprināms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

RINGER

MUTE FLASH REDIAL

2

3

4

5

6789

10

11

12

13 14 15
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II.Lietošana                          LJ-68 
 
II. Lietošana 
 

1. Līnijas vada ligzda “LINE” 
• Pieslēdzot telefona aparātu, vienu līnijas vada spraudni ievietojiet telefona aparāta 

līnijas ligzdā, bet otru, līnijas sienas ligzdā 
2. Pulsa vai Toņa numura sastādīšanas režīmu slēdzis “P/T” 
• P – numurs tiek sastādīts pulsa režīmā 
• T – numurs tiek sastādīts toņa režīmā 

! Uzmanību: Latvijas lietotājiem ieteicams izmantot toņa „T” režīmu 
3. Zvana skaļuma regulēšanas slēdzis 
• OFF – zvans izslēgts 
• Vidējais stāvoklis – zvans normāla skaļuma 
• HIGH – zvans skaļš 
4. Zvana indikator-lampiņa 
• Ienākot zvanam lampiņa iedegas, parādot to, ka jums kāds zvana 
5. Taustiņu klaviatūra numuru sastādīšanai 
• Lai zvanītu, paceliet klausuli un sastādiet numuru 
6. Taustiņš „REDIAL” pēdējā sastādītā numura atkārtotai sastādīšanai 
• Lai atkārtotu pēdējā zvanītā numura sastādīšanu, paceliet klausuli un nospiediet 

taustiņu „REDIAL” 
7. Taustiņš „FLASH” 
• Izmanto, ja telefona aparāts pieslēgts telefonu centrālei 
• Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru, sarunas laikā nospiediet taustiņu „FLASH”, sastādiet 

numuru uz kuru vēlaties pārsūtīt zvanu un nolieciet klausuli 
• „FLASH” funkcijas laiks ir 100 ms 
8. Taustiņš „MUTE” klausules mikrofona bloķēšanai 
• Nospiežot šo taustiņu sarunu biedrs otrā galā nedzird jūsu balsi, bet jūs dzirdat viņa. 
• Lai atceltu mikrofona bloķēšanu un turpinātu sarunu, nospiediet taustiņu „MUTE” 

atkārtoti 
9. Klausules vada ligzdas 
• Pieslēdzot telefona aparātu, klausules vada vienu spraudni iespraudiet klausules 

apakšējā ligzdā, bet otru, telefona aparāta ligzdā, kas atrodas aparāta kreisajā sānā 
10. Klausules mikrofons 
11. Klausules turētājs, kas notur klausuli pie telefona aparāta, gadījumā, ja aparāts 

piemontēts pie sienas 
12. Klausules skaļrunis 
13. Klausules turētājs, kas notur klausuli pie telefona aparāta, gadījumā, ja aparāts 

piemontēts pie sienas 
14. Slēdzis 
• Slēdzis darbojas noliekot vai paceļot klausuli 
• Sarunas uzsākšanai paceliet klausuli 
• Sarunas pabeigšanai nolieciet klausuli 
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Declaration of Conformity (CE)                                         LJ-68 
 

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER'S NAME:

We inform, our products conform to the requirements of 
the following Directives and Norms:
1) Radio & Telecom Terminal Equipment Directive 99/5/EEC,
2) Low Voltage Directive 73/23EEC,
    norm PN-EN 60950 -1, 
3) Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC,
    norm PN-EN 55022,
    norm PN-EN 55024, 
    norms PN-EN 61000-4/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9/-11/.
 

            Przedsiębiorstwo “DARTEL”

ADDRESS:                                    29-100 Włoszczowa, Podlipie 26

TYPE OF PRODUCT:                    Corded phone

PRODUCT NAME:                        LJ-68

Date:
October 2006
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Garantijas saistības                                           LJ-68 
 

 
 
Garantijas saistības 
 
Ekspluatācijas garantijas termiņš 24 mēneši no pārdošanas dienas 
mazumtirdzniecības tīklā. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma 
gadījumā izgatavotājs garantē tā remontu. Aparāti ar bojājuma pazīmēm, kas 
radušies lietotāja vainas dēļ, kā arī aparāti, kam nav pases, remontam netiek 
pieņemti. 
Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās un ATC tīklos, 
ja tie neatbilst vietējo telefonu kompāniju standartiem 
 
 
Datums:________________________________________________________ 
 
 
Pārdevējs:______________________________________________________ 
 
 
Piezīmes:______________________________________________________ 
 
Garantijas darbnīca – Brīvības iela 214f, Rīga 
 
Izplatītājs Latvijā: 
SIA “TPK GRUPA” 
Brīvības 197/35, Rīga, Latvija. Tel. 7552557 
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Podlipie 26
29-100 Włoszczowa
tel.: 0 (41) 39 14 733
www.dartel.com.pl
e-mail: dartel@dartel.com.pl


