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Instrucțiuni de siguranță 
 

1 Instrucțiuni de siguranță 
Instrucțiuni de operare: 
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Nu deschideți niciodată dumneavoastră carcasa și nu încercați să efectuați 
singur reparațiile. Pentru reparații în perioada garanției, contactați furnizorul dumneavoastră. 
 

Înlăturarea: 
În cazul în care bateriile sau aparatul au ajuns la sfârșitul ciclului de funcționare, vă rugăm să le înlăturați pe acestea în 
concordanță cu legile, într-un mod ce nu poluează mediul. 
 

Întreținerea: 
Suprafața carcasei trebuie curățată cu o lavetă moale, uscată, ce nu lasă scame. Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau 
solvenți agresivi. 
 

Temperatura și condițiile ambientale: 
Temperatura și condițiile ambientale: Unitatea a fost concepută pentru utilizarea interioară în gama de temperatură cuprinsă 
între +5°C și 45°C. Unitatea nu trebuie instalată în camere cu umiditate precum sunt băile și uscătoriile. Evitați amplasarea în 
apropierea surselor de căldură precum sunt radiatoarele sau expunerea unității la lumină solară directă. Este absolut normal ca 
telefonul să se încălzească ușor în timpul utilizării zilnice. De aceea, vă recomandăm să nu amplasați produsul pe mobilă veche, 
furnir sau alte suprafețe de lemn. 
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Informații de conectare 
Telefonul AUDIOLINE BIGTEL 48 necesită o priză TAE cu codare F/N, o priză utilizată în mod general pentru aparate cum sunt 
faxul, roboți telefonici sau modem-uri. 
 

Aprobarea și marcajul CE 
Aparatul a fost aprobat pentru utilizarea în rețeaua de telefonie europeană. Aparatul întrunește reglementările Directivelor UE. 
Conformitatea aparatului și a directivelor mai sus menționate sunt confirmate de către marcajul CE. Declarația de Conformitate 
se găsește pe ultima pagină a manualului. 
 

Componentele aparatului 
 

2 Componentele aparatului 
 

1. Buton de formare rapidă 
2. Afișaj 
3. Priza de telefon (pe partea din spate) 
4. Setarea timpului (+/-) 
5. Setarea timpului (SET) 
6. Reset sau pornirea timpului de convorbire 
7. Butoanele de formare directă M1, M2, M3 
8. Comutator glisant „Ringer” 
9. Comutator glisant „Flash” 
10. Tastatură numerică, 1-9, 0. * și # 
11. Indicator vizual de apel 
12. Re-apelarea (sub receptor) 
13. Buton de semnal „R” (sub receptor) 
14. Buton de stocare (sub receptor) 
15. Volumul receptorului 

 

 
Instalarea  
 

3 Instalarea 
3.1 Conectarea receptorului 
După dezambalarea telefonului, trebuie în primul rând să conectați receptorul telefonului la unitatea de bază. Cablul spirală 
necesar pentru aceasta are două mufe de conectare identice pentru a nu exista confuzii. Luați prima dată un capăt al cablului 
spirală și introduceți-l în mufa de pe partea de jos a receptorului. Acum introduceți celălalt capăt în priza situată pe partea din 
stângă a unității de bază. 
 

3.2 Introducerea bateriei 
Înainte să conectați noul telefon la rețeaua de telefonie, trebuie să instalați bateria inclusă. Vă rugăm să utilizați o baterie alcalină 
AAA de 1.5V. Bateria este necesară pentru afișare și pentru alte funcții ale telefonului. Înainte de a instala sau de a încărca 
bateria, asigurați-vă că telefonul nu este conectat la rețeaua de telefonie. Compartimentul bateriei este situat pe partea 
posterioară a telefonului. 

1. Deschideți compartimentul bateriei cu o mică șurubelniță sau un obiect ascuțit. 
2. Introduceți bateria. Verificați ca polaritatea să fie corectă. Apăsați polul „-” pe arcul mic și apăsați apoi în jos polul „+”. 
3. Închideți compartimentul bateriei. 

 

3.3 Conectarea telefonului 
Conectați cablul de telefon inclus la mufa de telefonie și la priza telefonului de pe partea posterioară a telefonului. Telefonul 
AUDIOLINE BIGTEL 48 funcționează utilizând sistemul TTD (Formarea Touch-Tone). 
 

3.4 Montarea pe perete 
Telefonul dumneavoastră AUDIOLINE BIGTEL 48 este conceput și 
pentru montarea pe perete. Utilizați două șuruburi pentru fixarea 
acestuia pe perete. Dați două găuri la distanță de 83 mm una de alta și 
lăsați proeminențele șuruburilor la 5 mm de perete. Amplasați acum 
telefonul pe șuruburi și apăsați ușor în jos. 
 
Atunci când telefonul este utilizat pe o masă, cârligul receptorului 
trebuie să fie în poziția indicată în diagrama A (setarea din fabrică). 
Atunci când este montat pe perete, cârligul receptorului trebuie scos și 
rotit. Vedeți diagrama B. 
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3.5 Compatibil pentru persoane cu probleme de auz 
Telefonul beneficiază de un circuit special ce funcționează pe baza inducției, pentru transmiterea convorbirii la aparate de 
ajutorare a auzului. Vă rugăm să setați aparatul de ajutorare pe „T”. 
 

3.6 Setarea T-NET 
Telefonul dumneavoastră AUDIOLINE BIGTEL 48 este compatibil cu funcțiile cele mai importante oferite de către DEUTSCHE 
TELEKOM (de exemplu, brokering, apel în așteptare, conferință în 3, etc.). Pentru acestea, aveți nevoie de setarea „FLASH” de pe 
telefon. Mai multe informații pot fi găsite la punctul 4. Vă rugăm să contactați DEUTSCHE TELEKOM pentru a primi acces pentru 
aceste funcții (unele dintre acestea putând să fie modificate). 
 

3.7 Setarea ceasului 
Timpul presetat este indicat pe afișaj. Pentru a seta ceasul, procedați în felul următor: 

1. Apăsați o dată butonul SET de sub afișaj. Cifra orei de pe afișaj începe să ilumineze intermitent. 
2. Puteți introduce acum ora dorită cu ajutorul butonului +/-. Pentru aceasta, apăsați butonul +/- până când vedeți indicată 

pe afișaj ora dorită. 
3. Apăsați acum din nou butonul SET și pe afișaj va începe să ilumineze intermitent cifra minutelor. 
4. Puteți introduce acum minutele dorite prin apăsarea repetată a butonul +/-. 
5. Setarea timpului este efectuată prin apăsarea butonului SET. 

 
 

Utilizarea 
 

4 Utilizarea 
4.1 Utilizarea telefonului 
Telefonul AUDIOLINE BIGTEL 48 poate fi utilizat ca și un telefon convențional. 
VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI: 

1. Ridicați receptorul și așteptați până când auziți tonul de formare. 
2. Formați acum numărul de telefon dorit. Numărul format va fi indicat pe afișaj. Afișajul indică numărul de telefon format 

din maxim 16 cifre. În cazul în care numărul format este mai lung, pe afișaj vor fi afișate doar ultimele 16 cifre. 
3. Pentru a încheia apelul, puneți jos pe unitate receptorul. 

 

4.2 Recepționarea apelurilor 
Imediat ce primiți un apel, veți auzi tonul de apel și indicatorul vizual de apel se va aprinde de fiecare dată când sună telefonul. 
Puteți recepționa apelul prin ridicarea receptorului. 
 

4.3 Creșterea volumului din receptor 
În cazul în care auziți prea încet vocea apelantului, puteți crește volumul din receptor. 

Apăsați doar butonul  în timpul convorbirii. 
Notă: Setarea schimbată a volumului nu este salvată și trebuie activată din nou, în caz de nevoie, la următorul apel. 
 

4.4 Re-apelarea 
În cazul în care conexiunea pe care ați efectuat-o este întreruptă sau nu ați reușit să efectuați apelul, apăsați pentru formarea 
numărului butonul de re-apelare. Ultimul număr format rămâne memorat automat în telefon. 
Pentru a utiliza funcția de re-apelare, procedați în felul următor: 

1. Ridicați receptorul și apăsați butonul de re-apelare . Numărul memorat va fi acum format. 
 

4.5 Afișarea timpului convorbirii 
După formarea unui număr de telefon, timpul de durată a convorbirii în minute și secunde va fi indicat pe afișaj după câteva 
secunde. 

Puteți utiliza ceasul intern și ca și cronometru. Pentru aceasta, apăsați butonul  cu receptorul în furcă sau chiar și în timpul 

unei convorbiri. Timpul măsurat poate fi oprit cu ajutorul aceluiași buton . Timpul măsurat va fi afișaj timp de câteva secunde, 
după care afișajul revine la indicarea timpului curent. 
 

4.6 Ton de apel reglabil 

Cu ajutorul comutatorului glisant „Ringer” situat pe partea laterală dreapta a telefonului puteți alege setarea „SOFT” ( ), sau 
„LOUD” pentru ca volumul tonului de apelare să aibă nivelul dorit. În cazul în care nu doriți să fiți deranjat, utilizați setarea „OFF”. 
 

4.7 Salvarea directă și numerele de formare rapidă 
Puteți salva un număr de telefon pentru formare directă pe fiecare dintre butoanele M1, M2 și M3 cu ajutorul telefonului 
dumneavoastră AUDIOLINE BIGTEL 48. Butonul de formare directă M3 este colorat în roșu și este astfel indicat pentru utilizarea 
ca și buton de urgență. Încă zece numere importante pot fi salvate ca și numere cu formare rapidă. 
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VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI: 
1. Ridicați receptorul. 

2. Apăsați butonul de salvare . 
3. Introduceți numărul de telefon dorit cu ajutorul tastelor numerice. Lungimea maximă a numărului poate fi de 16 cifre. 

4. Apăsați din nou butonul de salvare . 
5. Apăsați acum butonul de formare directă dorit M1, M2 sau M3 sau un buton de pe tasta numerică cuprins între 1 și 9 

sau 0 pentru a salva numărul de telefon ca și număr de formare rapidă. 
6. Puneți receptorul în furcă. 

Numerele salvate sunt șterse automat atunci când salvați un număr nou de telefon în acea locație. 
Numerele salvate pot fi înscrise pe un index situat sub receptor. Pentru aceasta, folia poate fi înlăturată cu un obiect ascuțit. 
 

4.7.1 Formarea cu ajutorul butoanelor de formare directă 
VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI: 

1. Ridicați receptorul și apăsați numărul de formare directă dorit M1, M2 sau M3. 
 

4.7.2 Formarea cu ajutorul butoanelor de formare rapidă 
VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI: 

1. Ridicați receptorul și apăsați butonul de formare rapidă  și locația de salvare dorită cuprinsă între 1 și 9 sau 0. 
 
 

Butonul R-Signal 
 

5 Butonul R-Signal 
Puteți utiliza butonul de semnal „R” de pe telefon pentru schimburi private și atunci când utilizați funcțiile T-Net. 
 

5.1 Butonul „R” pentru schimburi private 
În cazul în care ați conectat telefonul dumneavoastră la un schimb privat, puteți utiliza toate facilitățile, precum sunt transferul 
apelului, re-apelare automată, etc. Butonul de semnal „R” oferă accesul la aceste facilități. Timpul FLASH „100ms” este necesar 
pentru un schimb privat. 
Pentru acest scop, setați comutatorul „FLASH” la setarea „100ms”. 
Puteți afla de la distribuitorul dumneavoastră de la care ați achiziționat echipamentul dacă telefonul va funcționa pentru 
schimbul dumneavoastră privat fără vreo problemă și ce facilități veți avea de la acesta. 
 

5.2 Butonul „R” și funcțiile Deutsche Telekom T-NET 
Telefonul dumneavoastră AUDIOLINE BIGTEL 48 suportă cele mai importante funcții de valori ale DEUTSCHE TELEKOM (de 
exemplu, brokering, apel în așteptare, conferință în trei, etc.). T-NET funcționează cu ajutorul setării „FLASH 300ms”. 
Pentru acest scop, setați comutatorul „FLASH” la setarea „300ms”. 
Vă rugăm să contactați DEUTSCHE TELEKOM pentru a primi acces la funcțiile T-NET (unele dintre acestea pot fi modificate). 
 

5.3 Formarea și salvarea numerelor de telefon atunci când utilizați schimburile private 
Notă! 
Funcția de pauză după un cod linie extern (de obicei 0 sau 9) descrisă în acest capitol este necesară doar pentru schimburile 
private vechi. 
La unele schimburi private, există o scurtă pauză între codul pentru linia exterioară (de obicei 0 sau 9) și tonul de apelare. Atunci 
când formați manual și atunci când formați cu ajutorul formării directe și cu butoanele de formare rapidă, această pauză poate fi 
introdusă împreună cu numărul astfel încât numerele următoare să nu fie formate prea rapid. 
 

5.3.1 Introducerea unei pauze la formarea manuală 

Apăsați o dată butonul  între numărul pentru linia exterioară și numărul de telefon actual. Pauza va fi indicată cu un „P” pe 
afișaj. După conectarea la o linie exterioară, telefonul dumneavoastră va aștepta timp de trei secunde înainte de formarea 
numărului de telefon actual. 
 

5.3.2 Salvarea pauzei 

Atunci când salvați un număr, apăsați butonul  după număr pentru linia exterioară și înainte de numărul actual de telefon. 
Pauza va fi indicată printr-un „P” pe afișaj. Atunci când formați cu ajutorul formării directe sau cu butoanele de formare rapidă, o 
pauză de trei secunde va fi introdusă automat după numărul pentru linia exterioară. 
 

6. Informații importante 
 

6.1 Găsirea defectelor 
Înlăturați toate echipamentele extra ale echipamentului de telefon și conectați doar telefonul direct la priza de telefon. Dacă 
problema este tot prezentă, conectați un alt telefon (în cazul în care dispuneți de încă unul) la priza de telefon. Rezultatul acestei 
operațiuni va indica dacă eroarea este la unitate sau la linia telefonică. Bineînțeles, puteți suna oricând la departamentul service 
al furnizorului, de unde puteți afla mai multe detalii și veți primi sfaturi despre verificarea instalației. 
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În caz unor probleme tehnice vă rugăm să contactați un specialist. 
 

6.2 Înlocuirea cablului de telefon 
În cazul în care trebuie să înlocuiți cablul dumneavoastră de telefon, puteți identifica un cablu adecvat la distribuitorul 
dumneavoastră cu ajutorul diagramei de mai jos. 
  Mufă modulară     Mufă TAE 
  Tipul RJ 11 6/4    Codare „F” 

     
 

6.3 Garanția 
Echipamentul AUDIOLINE este fabricat și testat în concordanță cu metodele de producție de ultimă generație. Materialele 
selectate și tehnologia de dezvoltare avansată asigură o perioadă lungă de viață și o funcționare fără probleme. În cazul în care 
aparatul se va defecta în perioada de garanție, totuși, vă rugăm să contactați doar magazinul de unde ați achiziționat 
echipamentul AUDIOLINE și să prezentați pentru verificare factura sau bonul fiscal de achiziție. 
Perioada de garanție este de 24 luni de la achiziționării, în următoarele condiții: în perioada garanției, vor fi reparate gratuit toate 
erorile de fabricație sau defectele cauzate de materialele de către fabricație. Garanția este invalidă în cazul în care aparatul a fost 
modificat de către cumpărător sau de către alte persoane. Orice deteriorări cauzate de către utilizarea sau manipularea 
necorespunzătoare, de către amplasarea sau depozitarea incorectă, de către conectarea sau instalarea inadecvată sau de către 
utilizarea unei forțe excesive sau de către influența altor factori externi nu sunt acoperite de către garanție. În caz de solicitări, ne 
rezervăm dreptul să reparăm, să înlocuim piesele defecte sau să înlocuim echipamentul. 
Piesele înlocuite sau echipamentul înlocuit trec în proprietatea noastră. Nu pot fi efectuate cereri de compensare deoarece 
defectele nu au o intenție ilegală sau o neglijență a producătorului. Toate cererile de garanție ce respectă aceste condiții trebuie 
efectuate exclusiv la distribuitor. Drepturile de garanție nu mai pot fi cerute după expirarea perioadei de garanție de un an de la 
data achiziționării și livrării produselor noastre. 
 

6.4 Declarație de conformitate 
SUBSEMNATA AUDIOLINE GmbH 
DIN  HELLERSBERGSTR. 2A, NEUSS, GERMANIA 
 

DECLARĂM PE PROPRIE RĂSPUNDERE CA DISTRIBUITOR UE 
CĂ PRODUSUL 
 

MODELUL:  BIGTEL 48 
DESCRIEREA:  TELEFON CONECTAT LA CABLU 
 

ESTE ÎN CONFORMITATE CU PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI 
ALE DIRECTIVEI: 1995/5/EC 
 

SEMNĂTURA AUTORIZATĂ: 

Semnătura:   

Numele:   MANFRED ZINNOW 
Funcție:   DIRECTOR EXECUTIV 
Data emiterii:  06.12.2000 
 
O copie a acestei declarații va fi păstrată timp de 10 ani 
după încetarea producerii produsului. 
 

 
FURNIZOR:  AUDIOLINE GmbH 
   HELLERSBERGSTR. 2A 
   D-41460 NEUSS, GERMANIA 
PRODUSUL:  BIGTEL 48 

 
Acest produs a fost realizat pentru utilizarea cu o linie de telefon analogică (PSTN). Totuși, nu putem oferi garanția unei operări 
lipsite de probleme pe toate terminalele echipamentelor de comunicație din cauza diferențelor dintre diferiți operatori de 
servicii de telecomunicații. 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Audioline GmbH (Hellersbergstr 2A, D-
41460 Neuss, Germania).               © 2015 Audioline GmbH & German Electronics SRL (ed. lb. română) 

Toate drepturile rezervate 


