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Spis Treści 

1. Ustawienie przełączników dzwonka, metody wybierania, zaniku zasilania. 

2.  Wprowadzanie do pamięci numerów telefonów. 

3.  Programowanie automatycznego wyboru linii telefonicznej. 

4.  Przydzielenie numeru wewnętrznego. 

5.  Zanim wezwiesz pomoc. 

 

 

Ustawienie przełączników dzwonka, metody wybierania, zaniku zasilania. 
 

1. Przełączniki "RINGER" pozwalają ustawić dzwonek na każdej linii z osobna. 

dzwonek można ustawić na HIGH - bardzo głośny, LOW - cichy lub OFF - wyłączony. 
Niestety nie można ustawić różnych dźwięków dzwonka. 

 

2. Przełącznik "DIALING MODE" pozwala na wybór metody wybierania PULSE - wybieranie 
impulsowe obecnie już nie stosowane w nowych centralach telefonicznych oraz TONE - tonowe. 

Zalecamy tonowe. 

 

3. Przełącznik " POWER FAILURE LINE" umożliwia pracę telefonu w przypadku awarii zasilania, 

przełącznikiem wybieramy linię która ma być czynna po podniesieniu słuchawki L1 czy L2. 

 

 

do spisu 
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Wprowadzenie do pamięci numerów telefonów. 

 

Wprowadzenie do pamięci drugiego zestawu numerów telefonów. 

Kasowanie numeru przechowywanego w pamięci. 

 

Wprowadzenie do pamięci pierwszego zestawu numerów telefonów. 

Maksymalnie  można wprowadzić 28 numerów telefonów. Do jednego klawisza można wprowadzić 

dwa numery. 

UWAGA !! Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym SP-PHONE. 

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo dopóki nie zaświeci się lampka 'MEMORY". 

 

2. Naciśnij przycisk pod który chcesz wprowadzić numer telefonu. 

 

4. Wybierz na klawiaturze numer telefonu. 

 

5. Naciśnij przycisk "MEMORY". 

Zapali się lampka MEMORY 
Jeżeli chcesz wprowadzić następny numer, powtórz punkty 2 do 4. 

  

5. Po wprowadzeniu wszystkich numerów naciśnij przycisk "PROGRAM", zgaśnie lampka "MEMORY". 

 

UWAGA!! Jeżeli pomylisz się w trakcie wprowadzania numeru naciśnij przycisk CLEAR, po czym 
powtórz czynności od punktu 2. 

Wraz z numerem telefonu można wprowadzić dodatkowe funkcje :"PAUSE", "FLASH", "*", "#". 

do spisu 

do spisu 
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Wprowadzenie do pamięci drugiego zestawu numerów telefonów. 

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo dopóki nie zaświeci się lampka 'MEMORY". 

 

2. Naciśnij przycisk "LOWER". 

 

2. Naciśnij przycisk pod który chcesz wprowadzić numer telefonu. 

 

4. Wybierz na klawiaturze numer telefonu. 

 

5. Naciśnij przycisk "MEMORY". 

Zapali się lampka MEMORY 
Jeżeli chcesz wprowadzić następny numer, powtórz punkty 2 do 5. 

  

5. Po wprowadzeniu wszystkich numerów naciśnij przycisk "PROGRAM", zgaśnie lampka "MEMORY". 

 

Kasowanie numeru przechowywanego w pamięci. 

1. Naciśnij przycisk PROGRAM. 
2. Naciśnij przycisk z którego chcesz wykasować numer. 

do spisu 

do spisu 
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3. Naciśnij przycisk "MEMORY". 

4. Naciśnij przycisk "PROGRAM". 

Automatyczny wybór linii telefonicznej. 
 
Funkcja pozwala na automatyczny wybór linii telefonicznej po podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu 
przycisku SP-PHONE. 

UWAGA !! Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym SP-PHONE. 

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM". 

 

2. Naciśnij przycisk hasz "#". 

 

3. Wybierz na klawiaturze numer funkcji: 

1-zgłasza się linia pierwsza 
2-zgłasza się linia druga 

3-zgławsza się linia wewnętrzna 

4-AUTO, kiedy linia pierwsza jest zajęta, zgłasza się automatycznie linia druga, o ile jest wolna. 

  

4. Naciśnij przycisk MEMORY aby zapisać do pamięci. 

 

UWAGA!! Sygnały w głośniku telefonu informują o wprowadzonej funkcji, czy jest taka sama czy 

wprowadzono inną funkcję: 
Dwa sygnały - wprowadzono ponownie tą samą funkcję. 

Jeden sygnał - Wprowadzono inną funkcję. 

 

Przydzielenie numeru wewnętrznego. 
 

Każdy aparat w zestawie ( zestaw - minimum 2 aparaty obsługujące minimum jedną linię telefoniczną 
- w zestawie może być maksymalnie 5 aparatów ) musi mieć przydzielony numer wewnętrzny. 

UWAGA !! Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym SP-PHONE. 

do spisu 

do spisu 
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1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo aż zaświeci się czerwona lampka "MEMORY". 

  

 

2. Wybierz na klawiaturze numer : 

1-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 1. 
2-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 2. 

3-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 3. 

4-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 4. 
5-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 5. 

  

4. Naciśnij przycisk MEMORY aby zapisać do pamięci. Potwierdzeniem zapisania do pamięci 

    powinien być ciągły sygnał dźwiękowy w głośniku aparatu. 

 

UWAGA!! Jeżeli numer, który wybrałeś został już przydzielony innemu aparatowi, usłyszysz sygnał 

ostrzegawczy "tut...tut". Zmień numer powtarzając procedurę od początku. 
 

Jeżeli  wskaźniki numerów wewnętrznych migają, oznacza to że aparat nie ma przydzielonego numeru 

wewnętrznego, należy mu go przydzielić. 
 

5. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo aż zgaśnie czerwona lampka "MEMORY". 

Zanim wezwiesz pomoc. 

 

Najczęstsze objawy występujących uszkodzeń.  

 

Telefon nie dzwoni. 

 Sprawdź przełączniki "RINGER" czy nie są w pozycji "OFF", jeżeli tak to ustaw na "LOW" lub "HIGH". 

 

do spisu 

do spisu 
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Nie można uzyskać połączenia mimo wybieranego prawidłowo numeru. 

Sprawdź czy masz prawidłowo ustawiony przełącznik "DIALING MODE" powinien być w pozycji 

"TONE". 
Sprawdź czy któryś z przycisków klawiatury aparatu nie jest wciśnięty na stałe, może to być 

spowodowane okruchem który dostał się między obudowę a przycisk.  

 

Telefon nie działa. 

Sprawdź czy przewód telefonu podłączony jest go gniazdka telefonicznego. 
Sprawdź czy zasilacz aparatu jest podłączony do gniazdka 220V. 

Nie można prowadzić rozmów bez użycia słuchawki.  

Nie działa automatyczne wybieranie numerów. 

Nie działa wybieranie linii telefonicznej ( linia 1, linia2 ) 
Nie działa łączność wewnętrzna "INTCOM" 

Sprawdź czy jest podłączony zasilacz. 

Przyciski numerów wewnętrznych pulsują czerwonym światłem. 

Brak zasilania przez dłuższy czas spowodował wykasowanie ustawień  aparatu, zaprogramuj numer 
wewnętrzny na nowo.....patrz tutaj 

 

Nagle podczas rozmowy rozmówca przestaje mnie słyszeć. 

Zapaliła się lampka "MUTE" - naciśnij przycisk "MUTE". 

Po naciśnięciu przycisku „INT`COM” słychać sygnał zajęty. 

Ktoś inny korzysta z linii wewnętrznej. Poczekaj aż będzie wolna. 

Podczas rozmowy zaczyna pulsować lampka drugiej linii. 
Na drugiej linii na przyjęcie czeka połączenie ( drugi rozmówca ). 

Naciśnij przycisk "HOLD",by wstrzymać aktualnie prowadzoną rozmowę bez jej rozłączenia, po czym 

naciśnij przycisk linii, której wskaźnik pulsuje na czerwono. 
Aby powrócić do poprzedniego rozmówcy, naciśnij przycisk linii na której się znajdował. 

Zasilacz się grzeje. 

Jest to zupełnie normalne. 

 

do spisu 

do spisu 


