
 
 

 

TELEFON FĂRĂ FIR 
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Manual de utilizare 
 

 
Important 
Pentru a putea utiliza funcția ”Afișarea numărului de telefon” trebuie să dispuneți de acest serviciu pentru linia dvs. de telefonie. 
Pentru activarea serviciului aveți nevoie de un abonament telefonic. Dacă linia dvs. de telefonie nu oferă serviciul de afișare al 
numărului de telefon, atunci pe displayul telefonului NU vor apărea numerele de telefon care vă apelează.  
 

Compatibil cu mufele analogice de telefonie 
 

Acest aparat nu are voie să funcționeze decât cu acumulatoare. Dacă nu folosiți acumulatoare reîncărcabile în unitatea mobilă și 
o instalați pe stația de bază, aceasta se va defecta, iar daunele rezultate nu vor fi acoperite de garanție.  
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1. Instrucțiuni de siguranță 
Atunci când utilizați aparate electrice este absolut obligatoriu să respectați instrucțiunile de siguranță prezentate mai jos.  
Pentru a putea utiliza aparatul în siguranță și conform scopului său vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime informații le de 
mai jos. Familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului. Păstrați acest manual de utilizare și înmânați-l persoanelor care urmează să 
folosească acest produs.  
 
Instrucțiuni de siguranță pentru protecție în caz de pericol  

 Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ștecărul, cablul de alimentare sau aparatul prezintă daune. 

 Dacă aparatul cade pe jos nu-l mai repuneți în funcțiune numai după ce a fost examinat de către un specialist. 

 Evitați scurgerea lichidelor peste aparat. Dacă în aparat pătrunde lichid scoateți imediat ștecărul din priză. 

 Scoateți ștecărul din priză dacă apar distorsiuni în funcționare sau înainte de a curăța aparatul. 

 Nu atingeți contactele pentru încărcare/alimentare cu obiecte ascuțite sau metalice. 

 Nu modificați și nu reparați aparatul în regie proprie. Repararea aparatului sau a cablului de alimentare poate fi 
realizată numai de către un tehnician specializat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la pericole semnificative 
pentru utilizatori. 

 Copiii subestimează în mod frecvent pericolele asociate cu aparatele electrice. De aceea copiii trebuie să fie permanent 
supravegheați în apropierea aparatelor electrice.  

 Aparatul nu are voie să fie utilizat în spații umede (de ex. băi) sau camere cu mult praf. 

 În timpul unei furtuni aparatele conectate la rețea se pot defecta din cauza fulgerelor. De aceea în aceste condiții 
scoateți întotdeauna ștecărul din priză.  

 Pentru a separa aparatul complet de la alimentare trebuie să scoateți ștecărul din priză. Nu trageți niciodată de cablu, ci 
numai de ștecăr atunci când scoateți aparatul din priză. 

 Feriți cablul de alimentare de suprafețele fierbinți sau de alte surse de pericol. Nu fixați cablul de alimentare cu cleme. 

 Examinați în mod regulat cablul de alimentare pentru a descoperi eventuale daune. 

 Desfășurați complet cablul de alimentare atunci când este folosit. 

 Instalați cablul de alimentare în așa fel încât nicio persoană să nu se poată împiedica de acesta. 

 Funcționarea corectă a aparatelor medicinale poate fi influențată de acest produs.  

 Unitatea mobilă poate produce un bâzâit neplăcut în protezele auditive.  
 

Pericol de incendiu 

 Căldura acumulată în interiorul aparatului poate duce la defectarea, respectiv incendierea aparatului. De aceea feriți 
aparatul de temperaturi extreme: 
- Evitați acțiunea directă a razelor de soare și a căldurii 
- Nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului 

 

Pericol de explozie 

 Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatoarele în foc. 
 

Pericol de otrăvire 

 Bateriile/acumulatoarele nu trebuie să se fie depozitate în raza de acțiune a copiilor mici.  
 
Observație 

 Nu folosiți decât blocul de alimentare de la rețea inclus în colet. Nu folosiți alte blocuri de alimentare, căci celulele 
acumulatorilor se pot defecta. 

 Priza la care conectați telefonul trebuie să se afle în apropierea aparatului și să fie ușor accesibilă. 

 Utilizați numai acumulatoare reîncărcabile de același tip. Instalați acumulatoarele la polaritatea corectă (respectați 
marcajele din compartimentul acumulatoare al unității mobile). Nu folosiți niciodată baterii standard, nereîncărcabile!  
 

Deoarece acest aparat nu poate fi utilizat în cazul unei pene de curent vă rugăm să folosiți un alt tip de telefon, de 
ex. telefon mobil, în situațiile în care este necesar un apel de urgență.  
 

 

2. Eliminarea deșeurilor (protecția mediului) 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 

 
 

3. Curățarea aparatului 
Curățați telefonul cu ajutorul unei cârpe ușor umezite sau cu o lavetă antistatică. Nu folosiți niciodată soluții de curățare  sau 
soluții abrazive.  
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4. Modul ECO (emisie redusă de radiații) 
Acest telefon fără fir (conform standardelor DECT) suportă modul de funcționare ECO (emisie redusă de radiații). Intensitatea 
radiațiilor radio între stația de bază și unitatea mobilă este redusă la minim atunci când unitatea mobilă este așezată pe stația de 
bază. Intensitatea emisiilor radio crește la nivelul normal numai după ce unitatea mobilă este luată de pe stația de bază sau  la 
recepționarea unui apel. Acest lucru nu înseamnă însă că emisia DECT standard este dăunătoare sănătății. Modul ECO elimină 
radiațiile DECT inutile în situațiile în care nu este nevoie de comunicare între stația de bază și unitatea mobilă.  
Din motive tehnice nu puteți utiliza alte unități mobile suplimentare în modul ECO (din cauza semnalului radio slab o unitate 
mobilă suplimentară care nu se află în imediata vecinătate a stației de bază va căuta permanent stația de bază).  
Modul ECO este activat odată cu setările din fabricație. Modul se dezactivează automat atunci când înregistrați o unitate mobilă 
suplimentară.  
 
 

5. Punerea în funcțiune a aparatului 
Înainte de a începe să utilizați pentru prima dată telefonul asigurați-vă că acumulatoarele sunt încărcate. În caz 
contrar telefonul nu va funcționa în mod optim.  
 

5.1. Instalarea stației de bază 
Pentru instalare procedați după cum urmează: 

 Conectați un capăt al blocului de alimentare la priză (230 V), iar celălalt capăt la mufa din partea inferioară a stației de 
bază. 

 Legați un capăt al cablului telefonului la priza de telefonie, iar celălalt capăt la mufa din partea inferioară a stației de 
bază. Utilizați cablul telefon inclus în colet.  

 
1. Cablu alimentare 
2. Priză telefonie 

3. Cablu telefon 
4. Partea inferioară a stației de bază  

 

5.2. Instalarea acumulatorilor 
 Deschideți compartimentul acumulatori (v. jos). 

 Instalați acumulatorul. Respectați polaritatea corectă (+ și -).  

 Închideți compartimentul acumulatori. 

 Lăsați unitatea mobilă să stea în stația de bază timp de 16 ore. Se aprinde ledul indicator al stării de încărcare a unității  
mobile (17) de pe stația de bază.  
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6. Funcțiile telefonului 
6.1. Taste/led 
 
Partea mobilă 
1. Semnalizare optică apel  
2. Memorie apel rapid M1 – M4 
3. Display 
4. Tasta spre-dreapta/reapelare/pauză 
5. Tasta dreaptă meniu 
6. Tasta pentru încheiere apel/on-off 
7. Tasta în jos/agendă telefonică 
8. Taste alfanumerice 
9. Tasta pornire vibrații/semnalizare optică apel 
10. Microfon 
11. Blocare tastatură 
12. Tasta pentru preluare apel/mod handsfree 
13. Tasta stângă meniu 
14. Tasta spre stânga/apel intern 
15. Tasta în sus/listă apeluri 
16. Căști/receptor  
 
 
 
 
Stația de bază  
17. Display 
18. Taste apelare/taste foto 
19. Tasta paging 
20. Tasta salvare 
21. Contacte încărcare 
 
 

 
6.2. Display LCD  
Șirul cu simboluri 

Numele unității mobile 

Numărul unității mobile 

Data și ora 

Șirul cu meniul/opțiunile meniului 

 
Indicator baterie: 

Acumulatorul este complet încărcat. 

Acumulator este descărcat 25%. 

Acumulatorul este descărcat pe jumătate (50%). 

Acumulatorul este descărcat 75%. 

Acumulatorul este aproape descărcat. Aparatul redă semnale de avertizare, iar pe display clipește simbolul .  

 

6.3. Simboluri 
Apel preluat 
Vibrațiile și semnalizarea optică sunt activate 
Funcția handsfree este activată 
Tastatura este blocată 
Apel intern 
Apeluri pierdute * 
Mesaje noi * 
Alarma este activată 
Simbolul semnal care clipește dacă unitatea mobilă este prea departe de stația de bază  

 

*Numai dacă este disponibil serviciul identificare apel pentru linia dvs. telefonică.  
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6.4. Taste display 

Tastele display (taste meniu) se află imediat sub display  (5)/(13). Funcțiile celor două taste se modifică în funcție de modul 
de funcționare. Funcția activă este afișată sub formă de text imediat deasupra celor două taste meniu.  
 

6.5. Ajustarea tastelor foto la stația de bază  
Adăugați tastelor foto 0 – 9 de pe stația de bază fotografii sau simboluri.  
Fotografia/simbolul poate avea dimensiunea maximă de 18 x 13 mm.  

 
Cum modificați fotografia: 

 
1. Îndepărtați capacul de protecție transparent cu ajutorul unui obiect ascuțit, iar apoi scoateți fotografia existentă.  
2. Orientați noua fotografie spre colțul din dreapta jos. V. imaginile de mai sus. 
3. Reinstalați capacul de protecție transparent.  
 

6.6. Ledul stației de bază 
Ledul indicator al încărcării unității mobile (17) afișează următoarele: 

 Off: stația de bază nu este conectată la rețea sau unitatea mobilă nu este așezată în stația de bază. 

 On: unitatea mobilă se încarcă.  
 

6.7. Navigarea prin meniu 
Unitatea mobilă are un meniu ușor de folosit. Fiecare punct din meniu include o serie de sub-puncte.  
Pentru a accesa meniul principal apăsați tasta meniu din stânga (13) cu unitatea mobilă în modul standby.  

Apăsați tasta în sus  (15) sau în jos  (7) pentru a trece în revistă opțiunile meniului. Apoi apăsați tasta  (5) sau (13) 
pentru a deschide alte puncte din meniu sau a confirma setările afișate.  

 
 
Ieșirea din meniu sau revenirea la nivelul meniului: 
Apăsați Back pentru a trece la nivelul meniu imediat superior. 

Pentru a reveni la modul standby apăsați tasta on/off (6). Dacă timp de 15 secunde nu ați apăsat nicio tastă, atunci unitatea 
mobilă trece automat în modul standby.  
 

6.8. Privire de ansamblu meniu  
Meniu Sub-puncte meniu 

Listă apeluri  

Agendă telefonică Intrare nouă 
Prelucrare 
Ștergere 
Șterge toate 
Stare salvare 

Setări stația de bază Decuplare unitate mobilă 
Apelare 
Timp flash 
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Modificare PIN 
Resetare 

Setări unitatea mobilă Alarmă 
Setări audio 
Setări ton de apel 
Setări ton 
Limbă 
Nume unitate mobilă 
Preluare automată 
Contrast LCD 
Data și ora 
Selecție stație de bază 
Resetare unitate mobilă 

Înregistrare Stația de bază 1 – 4  

 
 

7. Funcționarea unității mobile 
7.1 Pornirea și oprirea unității mobile 

 Apăsați tasta on/off (6) sau așezați unitatea mobilă pe stația de bază pentru a o pune în funcțiune.  

 Pentru a opri unitatea mobilă mențineți apăsată tasta on/off (6) până la oprirea acesteia.  
 

7.2 Setarea limbii 
Telefonul dispune de 9 limbi ce pot fi afișate pe display.  
Pentru setarea limbii procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați ales HS Setting (setarea unității mobile). 

 Apăsați Select (13) pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați ales Language (Limba). 

 Apăsați Select (13) pentru confirmare. 

 Limba setată apare pe display. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta limba dorită. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva limba.  
 

7.3 Realizarea apelurilor 
7.3.1 Apel extern 

 Apăsați tasta preluare apel (12). 

 Pe display apare simbolul apel . 

 Se aude tonul de apel. Formați numărul de telefon. 

 Numărul apare pe display și este selectat.  

 Pentru a încheia convorbirea apăsați tasta încheiere convorbiri (6).  
 
7.3.2 Introducerea numerelor de telefon 

 Alegeți numărul dorit de telefon. Corectați numărul dacă este nevoie cu tasta Erase (Șterge). 

 Apăsați tasta preluare apel  (12). 

 Pe display apare simbolul apel . 

 Numărul de telefon este apelat automat. 

 Pentru a încheia apelul apăsați tasta încheiere convorbire  (6) sau așezați unitatea mobilă în stația de bază. 
 
7.3.3 Reapelarea ultimului număr de telefon  

 Apăsați tasta reapelare (4). 

 Apăsați tasta preluare apel  (12). Ultimul număr de telefon este apelat automat.  
 
7.3.4 Reapelarea unuia din ultimele 10 numere de telefon 

 Apăsați tasta reapelare  (4). Ultimul număr apelat apare pe display. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce pe display apare numărul de telefon dorit. 

 Apăsați tasta preluare apel  (12). 

 Pentru a încheia apelul apăsați tasta încheiere convorbiri  (6) sau așezați unitatea mobilă în stația de bază.  
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7.3.5 Apelarea unui număr programat din agenda telefonică 
Telefonul are o agendă telefonică în care puteți salva numerele de telefon și numele (v. pct. 10 Agenda telefonică). Pentru a 
apela un număr din agenda telefonică procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta agendă telefonică  (7). Pe display apare primul număr din agenda telefonică. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta numărul de telefon dorit. 

 Apăsați tasta preluare apel  (12). 

 Numărul de telefon de pe display este apelat în mod automat. 

 Pentru a încheia apelul apăsați tasta încheiere convorbiri  (6) sau așezați unitatea mobilă în stația de bază.  
 
7.3.6 Apelarea unui număr de telefon salvat cu ajutorul tastelor foto 
Pentru informații suplimentare despre alocarea unei taste foto unui număr salvat citiți punctul 12.5 ”Alocarea și salvarea unei 
taste foto unui număr”. Pentru a apela un număr salvat cu ajutorul unei taste foto procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta preluare apel  (12). 

 Apăsați una dintre tastele foto (18) pentru a selecta unul dintre numerele salvate. 

 Numărul de telefon salvat apare pe display și este selectat în mod automat.  

 Pentru a încheia convorbirea apăsați tasta încheiere convorbiri  (6) sau așezați unitatea mobilă în stația de bază.  
 
7.3.7 Semnal flash 
Apăsați tasta Flash (13) pentru a folosi diverse servicii precum Call waiting (apel în așteptare) – dacă serviciul este suportat de 
către furnizorul dvs. de telefonie – sau pentru a transfera apeluri dacă folosiți un sistem de telefonie (PABX). Tasta Flash 
întrerupe pentru scurt timp legătura. Tasta Flash poate fi folosită în timpul unei convorbiri dacă apăsați tasta stângă meniu Flash 
(13). Timpul flash poate fi setat pe lung sau scurt (v. pct. 12.1 Setare timp flash).  
 

7.4 Recepționarea unui apel 
Unitatea mobilă sună dacă recepționează un apel intern sau extern. Pentru a modifica volumul sonor al tonului de apel apăsați 

tasta în sus sau în jos  (15)  (7). 

 Atunci când recepționați un apel sună toate unitățile mobile înregistrate. 

 Numărul de telefon al apelantului apare pe display dacă este disponibil serviciul CLIP (identificare apel). În acest sens 
adresați-vă providerului dvs. de telefonie. Pe display va fi afișat și numele apelantului dacă: 
- numărul este salvat în agenda telefonică împreună cu numele 
- rețeaua transferă numele împreună cu numărul de telefon. 

 Apăsați tasta preluare apel  (12) pentru a prelua apelul extern. 

 SAU luați unitatea mobilă din stația de bază (dacă este activată opțiunea pentru preluarea automată a apelului v. pct. 
7.21 Preluarea automată a apelurilor). 

 În timpul convorbirii pe display apar simbolul  și durata apelului. 

 Pentru a încheia apelul apăsați tasta încheiere convorbiri  (6) sau așezați unitatea mobilă în stația de bază.  
 

7.5 Opțiuni pentru listele de reapelare 
Atunci când navigați prin lista pentru reapelare (v. pct. 7.3.4 Reapelarea unuia dintre ultimele 10 numere de telefon selectate) 
aveți la dispoziție următoarele opțiuni: 

Dacă pe display este afișat numărul dorit apăsați More (13) și selectați opțiunile cu tasta în sus și în jos  (15)  (7): 
- Salvare număr (Add to PB): pentru a salva numărul în agenda telefonică. Apăsați Select pentru confirmare. Introduceți 

un nume (v. pct. 10.1 Salvarea unui număr și a unui nume în agenda telefonică), iar apoi apăsați Next (13). Introduceți 
numărul și apăsați Next. Alegeți tonul de apel dorit și apăsați Save (13).  

- Ștergere număr (Del): pentru a șterge o intrare din lista pentru reapelare. Apăsați Del pentru confirmare.  
- Șterge tot (Delete all): pentru a șterge toate intrările din lista pentru reapelare. Apăsați Del pentru confirmare.  

 

7.6 Activarea/dezactivarea modului handsfree  

Funcția vă permite să vorbiți la telefon fără a folosi unitatea mobilă. Apăsați în timpul unei convorbiri tasta handsfree  (12) 
pentru a activa funcția handsfree.  

Apăsați din nou tasta  (12) pentru a dezactiva funcția handsfree.  
Atunci când funcția handsfree este activată și doriți să modificați volumul sonor apăsați de mai multe ori tasta în sus 

sau în jos  (15)  (7). 
Dacă folosiți funcția handsfree o perioadă mai lungă de timp rezervele de energie ale acumulatorului se consumă 
rapid! 

 

7.7 Semnal de avertizare ”Out of range” (în afara razei de acțiune) 
Atunci când unitatea mobilă este în afara razei de acțiune a stației de bază se aude un semnal de avertizare.  
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 Pe display apare SEARCHING (căutare), iar simbolul  clipește. 

 Apropiați-vă de stația de bază. 

 Dacă vă aflați din nou în interiorul razei de acțiune a stației de bază se aude un semnal, iar simbolul  nu mai 
clipește.  

 

7.8 Setarea volumului sonor al difuzorului 

Pentru a seta volumul sonor în timpul unei convorbiri telefonice apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7). Puteți seta 5 
nivele pentru volumul sonor.  
Volumul sonor al funcției handsfree poate fi setat în același mod.  
 

7.9 Afișarea duratei apelului pe display 
În timpul unui apel extern pe display apare durata apelului: 
Exemplu: 01:10:40 pentru o oră, 10 minute și 40 secunde.  
Durata apelului rămâne pe display încă 5 secunde după fiecare apel.  
 

7.10 Dezactivarea microfonului (funcția mute) 
Pentru a opri microfonul în timpul unei convorbiri apăsați tasta dreapta meniu Mute (5). Acum puteți vorbi fără ca persoana cu 
care vorbiți să vă poată auzi. Pentru a reporni microfonul apăsați din nou tasta dreapta meniu Mute (5).  
 

7.11 Tasta pauză 

Atunci când alegeți un număr de telefon și doriți să inserați o pauză la acest număr apăsați tasta pauză/reapelare  (4) în locul 
dorit din număr.  
Dacă apelați din nou acest număr atunci pauza (3 secunde) este inserată în mod automat.  
 

7.12 Căutarea unității mobile rătăcite (paging) 

Dacă nu găsiți unitatea mobilă apăsați scurt tasta Paging (17) de pe stația de bază. 
Sună toate unitățile mobile înregistrate la stația de bază, ceea ce vă permite să găsiți unitatea mobilă rătăcită. Pentru a opri 
semnalul sonor apăsați scurt orice tastă de pe o unitate mobilă.  
 

7.13 Utilizarea tastelor alfanumerice  
Tastele alfanumerice vă permit să introduceți un text. Pentru a selecta o literă apăsați tasta alfanumerică respectivă (8). Dacă de 
ex. apăsați tasta alfanumerică 5, atunci pe display apare prima literă j. Dacă apăsați tasta de mai multe ori selectați restul 
literelor acestei taste. Apăsați o dată tasta 2 pentru a selecta litera a. Dacă doriți să selectați literele a și b una după alta apăsați 
tasta 2 o dată pentru a selecta a. Așteptați două secunde până ce cursorul ajunge la următoarea poziție și apăsați din nou tasta 2 
pentru a selecta b. Cu tasta Erase (Șterge) puteți șterge literele introduse din greșeală. Va fi ștearsă litera din fața cursorului. 

Cursorul poate fi mutat cu tasta în sus sau în jos  (15)  (7).  
 

7.14 Setarea volumului sonor al sunetului de apel pe unitatea mobilă 
Pentru a seta volumul sonor al unui ton de apel (intern sau extern) aveți la dispoziție 6 nivele (de la 1 la 5 plus off).  
Dacă selectați Off atunci unitatea mobilă nu va suna la recepționarea unui apel. Nivelul 5 este cel mai puternic.  
 

7.14.1 Setarea volumului sonor și melodiei tonului de apel pentru apelurile interne și externe 
 Apăsați tasta Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS Setting (Setare unitate mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Ring Setup.  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Selectați INT RING (Ton de apel intern) sau EXT Ring (ton de apel extern) și apăsați Select. 

 Selectați Melody sau Volume, iar apoi apăsați Select. 

 Pe ecran sunt afișate volumul sonor și melodia selectată actual, pe care o puteți auzi. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta volumul sonor/melodia dorită. 

 Confirmați selectați cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 
Volumul sonor al tonului de apel poate fi modificat și în timpul recepționării unui apel, v. pct. 7.4 Recepționarea unui 
apel. 
 

7.15 Setarea receptorului/volumului sonor handsfree  
Pentru ajustarea volumului sonor al difuzorului handsfree și al receptorului procedați astfel: 

 Apăsați tasta Meniu. 
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 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS Setting (Setare unitatea 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce selectați Audio setup (Setări audio). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Alegeți Speaker volume (Volum sonor difuzor) sau Earpiece volume (Volum sonor receptor) și apăsați Select (13).  

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta nivelul dorit pentru volumul sonor.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

7.16 Blocarea tastaturii  
Pentru a evita acționarea accidentală a tastelor aveți opțiunea de blocare a tastaturii. Atunci când tastatura este blocată nu 
puteți selecta niciun număr de telefon, ci puteți folosi numai tastele de apelare rapidă M1 – M4. De asemenea puteți prelua 
apelurile primite.  
Cum activați blocarea tastaturii: 

 Apăsați tasta Blocare tastatură (11) timp de 5 secunde. 

 Pe display apare Blocare tastatură și simbolul . 
Cum dezactivați blocarea tastaturii: 

 Apăsați din nou timp de 5 secunde tasta Blocare tastatură  (11).  
 

7.17 Activarea/dezactivarea tonului tastelor 
Pe unitatea mobilă puteți seta un ton al tastelor care sună de fiecare dată când apăsați o tastă.  

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS Setting (Setare unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Tone setup (Setări ton).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Key tone (Ton taste). 

 Selectați: 
- ON: activare ton taste. 
- OFF: dezactivare ton taste. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

7.18 Alarmă raza de acțiune  
Dacă unitatea mobilă se află în afara razei de acțiune a stației de bază se aude un semnal sonor. Cum activați/dezactivați acest 
semnal de avertizare: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS Setting (Setare unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Tone setup (Setări ton). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Range alarm (Raza de acțiune 
alarmă). 

 Selectați: 
- ON: activare alarmă raza de acțiune 
- OFF: dezactivare alarmă raza de acțiune  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără să salvați.  
 

7.19 Contrast display 
Cum modificați contrastul displayului: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat LCD contrast. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 
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 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați setat contrastul de la 0 (luminos) la 16 
(întunecat).  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

7.20 Modificarea numelui unității mobile 
Numele unității mobile poate fi modificat în modul standby: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS name (Nume unitate mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți noul nume al unității mobile și apăsați Erase (Șterge) pentru a șterge semnele din fața cursorului. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

7.21 Preluarea automată a apelului  
Dacă unitatea mobilă este așezată în stația de bază în timpul recepționării unui apel, atunci apelul este preluat automat imediat 
ce ridicați unitatea mobilă din stația de bază. Această funcție poate fi activată sau dezactivată.  

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Auto answer (Preluare automată 
apel).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Alegeți: 
- ON: activare funcția preluare automată apel 
- OFF: dezactivare funcția preluare automată apel  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

7.22 Activarea/dezactivarea simbolurilor optice pentru apel și a alarmei vibrație 
Dacă ați activat semnalizarea optică a apelului și alarma vibrații, atunci simbolurile vizuale clipesc, iar unitatea mobilă vibrează la 
primirea unui apel. 

- Apăsați tasta (9) până ce apar simbolurile  pentru activare. 

- Apăsați tasta (9) până ce dispar simbolurile  pentru dezactivare.  
 
 

8. Resetarea unității mobile 
Aparatul oferă opțiunea de resetare a tuturor setărilor unității mobile, când se șterg toate intrările din agenda telefonică, lista cu 
apeluri, volumul sonor și melodia tonului de apel, setările audio și ton taste, alarma, limba și lista pentru reapelare. Contrastul 
LCD nu poate fi resetat. 
Cum reveniți la setările din fabricație: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS reset (Resetare unitate 
mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți codul PIN (0000). Confirmați selecția cu Reset (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 
Unitatea mobilă are următoarele setări din fabricație: 
Alarmă:     off 
Setări audio:   3 
Melodie INT/EXT:   melodia 3 
Volum sonor ton de apel INT/EXT: nivel 3 
Ton taste:   on 
Alarmă rază de acțiune:  on 
Nume unitate mobilă:  HS1 
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Format oră:   24 h 
Format dată:   ZZ-LL 
Agendă telefonică:  goală 
Listă reapelare:   goală 
Preluare automată apel:  off 
Ora și data:   0:00 01-01 

 
După resetare trebuie să porniți din nou unitatea mobilă, v. pct. 7.1 Pornirea și oprirea unității mobile.  
 

 

9. Setarea orei și alarmei  
9.1 Format dată și oră  

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Date & time (data și ora). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Date format (format dată) sau Time 
format (format oră).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Folosiți tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta formatul pentru dată DD-MM (ZZ-LL)/MM-DD (LL-ZZ) sau 
formatul pentru oră 12 hour/24 hour.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

9.2 Setarea datei și orei 
 Apăsați tasta stângă Meniu (13).  

Dacă linia dvs. telefonică dispune de funcția identificare apel, iar furnizorul transmite ora și data, atunci ora va fi 
setată automat la primirea unui apel. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate mobilă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Date & time (Data și ora). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Set date (Setare dată) sau Set time 
(Setare oră). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți data/ora actuală folosind tastele cu cifre. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

9.3 Utilizarea funcției alarmă 
După setarea orei și datei puteți folosi unitatea mobilă pentru declanșarea unei alarme tip reminder. Funcția alarmă poate fi 
setată individual pentru fiecare unitate mobilă înregistrată la stația de bază. Alarma se declanșează numai la unitatea mobilă 
respectivă, iar nu la stația de bază sau la altă unitate mobilă.  
După setarea unei alarme pe display în modul standby apare simbolul alarmă  .  
Alarma și simbolul alarmă pot fi dezactivate după declanșarea alarmei prin apăsarea oricărei taste.  
 
9.3.1 Setarea ceasului deșteptător 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS setting (Setări unitate mobilă).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Alarm (Alarma). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) și selectați ON sau OFF. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Dacă alegeți ON puteți introduce ora în formatul HH:MM. Folosiți în acest sens tastele cu cifre. Apăsați Next, pe display 

apare Snooze on/off. Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a activa sau dezactiva funcția snooze.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  

 Dacă alegeți Snooze on atunci alarma se va declanșa la fiecare 11 minute. Dacă în timpul alarmei apăsați tasta 6 
setați Snooze off.  
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10. Agenda telefonică 
Agenda telefonică poate stoca 50 de numere de telefon și nume. Numele pot include max. 12 semne, iar numerele max. 20 cifre.  
 

10.1 Salvarea unui număr și a unui nume în agenda telefonică 
 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Phonebook (agenda telefonică). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat New (Intrare nouă). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) și selectați ON sau OFF.  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți numele cu ajutorul tastelor cu cifre (v. pct. 7.13 Utilizarea tastelor alfanumerice). 

 Apăsați Next și introduceți numărul de telefon (maxim 20 de cifre). 

 Apăsați Next și folosiți tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta melodia tonului de apel alocată acestui 
număr.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

10.2 Apelarea unui număr de telefon din agendă  

 Apăsați tasta agendă telefonică  (7). 

 Introduceți primele litere ale numelui folosind tastatura alfanumerică. 

 Pe display apare în listă primul nume cu aceste litere.  

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta un alt număr în agenda telefonică. 

 După afișarea numărului dorit pe display puteți apela automat acest număr apăsând tasta Preluare convorbiri  (12).  
 

10.3 Modificarea unui nume sau a unui număr de telefon din agendă 
 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Phonebook (agenda telefonică). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Edit (Modifică). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți primele litere ale numelui folosind tastatura alfanumerică. 

 Pe display apare în listă primul nume cu aceste litere.  

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta în agenda telefonică alte numere. 

 După ce pe display apare numărul dorit apăsați Select pentru confirmare. 

 Modificați numele cu tastele cu cifre (v. pct. 7.13 Utilizarea tastelor alfanumerice). 

 Apăsați Next și modificați numărul.  

 Apăsați Next și selectați cu tasta în sus sau în jos  (15)  (7) melodia pentru tonul de apel care va fi alocată acestui 
număr.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

10.4 Ștergerea unei intrări sau a tuturor datelor din agenda telefonică 
 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Phonebook (agenda telefonică). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Delete (șterge) sau Delete all (șterge 
tot).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Pe display apare Confirm (Confirmați). Pentru a șterge alegeți Del (șterge) sau Del all (șterge tot) sau Cancel pentru a 
anula operația.  

 

10.5 Stare memorie 
 Starea memoriei afișează numărul intrărilor din agenda telefonică care sunt deja salvate. 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Phonebook (agenda telefonică).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat PB status (stare memorie). 

 Apăsați Select pentru confirmare.  
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11. Memorie apelare rapidă M1 – M4 
11.1 Salvarea unui număr în memoria apeluri rapide 
Tastele pentru apelare rapidă M1 – M4 pot stoca maxim 4 numere de telefon. Toate numerele sunt stocate și în agenda 
telefonică. 

 Apăsați una din cele patru taste apelare rapidă (M1 – M4). 

 Pe display apare Number (număr). Introduceți numărul dorit (maxim 20 de cifre). 

 Apăsați Next. 

 Selectați cu tasta în sus sau în jos  (15)  (7) melodia dorită pentru tonul de apel care urmează să fie alocată 
acestui număr. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

11.2 Vizualizarea unui număr pentru apelare rapidă 
Numerele pentru apelare rapidă sunt salvate în agenda telefonică drept primele 4 intrări.  

 Apăsați tasta agendă telefonică (7). 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta alte numere.  
 

11.3 Modificarea numerelor pentru apelare rapidă 
Procedați după cum este descris la pct. 10.3 Modificarea unui nume sau a unui număr în agenda telefonică.  

 

Numele pentru apelare rapidă sunt stocate în agenda telefonică drept M1, M2, M3 și M4. Dacă doriți să modificați 
numele nu puteți șterge semnele presetate, ci numai adăuga alte semne; de ex. M1: Home.  

 

11.4 Ștergerea unui număr pentru apelare rapidă 
Procedați așa după cum este descris la pct. 10.4 Șterge o intrare sau toate intrările din agenda telefonică.  
 
 

12. Funcționarea stației de bază 
12.1 Setarea timpului flash 
Timpul flash poate fi setat pe scurt (100 ms) sau lung (300 ms). Din fabricație timpul este setat pe 100 ms. Pentru a modifica 
timpul flash procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta stângă Meniu.  

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS Settings (Setări stație de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Flash time (timp flash). 

 Apăsați Select pentru confirmare.  

 Alegeți: 
- Flash 1: (scurt) pentru un timp flash de 100 ms 
- Flash 2: (lung) pentru un timp flash de 300 ms 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

12.2 Modificarea numărului PIN (system PIN) 
Anumite funcții sunt disponibile numai dacă cunoașteți codul PIN al stației de bază.  
Numărul PIN are 4 semne. Din fabricație numărul PIN este 0000. Dacă doriți să modificați numărul PIN și să setați un număr 
propriu procedați astfel: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS settings (setări stația de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Modify PIN (modifică PIN). 

 Apăsați Select pentru confirmare.  

 Introduceți codul PIN actual și apoi apăsați Next. 

 Introduceți noul cod PIN și apăsați Next. 

 Reintroduceți noul cod PIN și apăsați Save (13) pentru a salva noul cod PIN sau Back (5) pentru a ieși din meniu fără a 
salva.  

 

12.3 Setarea procedeului de apelare  
Pentru conexiunile telefonice există două procedee de apelare: 

 DTMF/ apelare dual-tone multifrecvență (cea mai frecventă) 

 Prin impulsuri (la aparatele mai vechi) 
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Cum modificați procedeul de apelare: 

 Apăsați tasta stângă Meniu.  

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS settings (setare stație de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Dial mode (mod apelare). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) și alegeți Tone sau Pulse.  

 Confirmați selecția cu Save (13) sau apăsați Back (5) pentru a ieși din meniu fără a salva.  
 

12.4 Resetarea stației de bază  
Stația de bază poate reveni la setările din fabricație. 
Procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta stângă Meniu.  

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS Settings (setări stație de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS Reset (resetare stația de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți codul PIN (0000). 

 Confirmați selecția cu Reset (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 
Unitatea mobilă are următoarele presetări: 
Mod de apelare:  ton 
Timp flash:  flash 1 
Cod PIN:   0000 
 

12.5 Alocarea și salvarea unui număr pentru o tastă foto  
Fiecărei taste foto îi puteți aloca un număr compus din maxim 32 de cifre.  
Salvarea unui număr: 

 Apăsați tasta Memo (20). 

 Pe display apare - - - - - - - - - . 

 Introduceți numărul (maxim 32 de cifre) 

 Apăsați din nou tasta Memo (20). 

 Apăsați tasta foto.  
 
Pentru alte informații privind apelarea numerelor salvate v. pct. 7.3.6 Apelarea unui număr salvat cu ajutorul tastelor foto.  
 
 

13. Unități mobile și stații de bază suplimentare 
La stația de bază se pot înregistra maxim 5 unități mobile. Fiecare unitate mobilă poate fi înregistrată la maxim 4 stații de  bază, 
iar utilizatorul poate alege o anumită stație de bază. Din fabricație unitatea mobilă 1 este înregistrată la stația de bază 1.  
 

13.1 Înregistrarea unei noi unități mobile  
Funcția este necesară numai dacă ați cumpărat o nouă unitate mobilă sau ați decuplat o unitate mobilă de la stația de bază.  

Apăsați tasta Paging  (17) de pe stația de bază timp de 5 secunde. Stația de bază intră în modul programare pentru 3 minute. 
Pentru a înregistra unitatea mobilă procedați astfel: 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Registration (înregistrare). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta stația de bază (1 - 4).  

 Unitatea mobilă caută stația de bază, iar după ce o găsește vi se cere codul PIN al sistemului (presetare pentru 
stația de bază: 0000). 

 Introduceți codul PIN și apăsați Select. 

 Dacă înregistrarea s-a realizat apare displayul în standby, precum și numele și numărul unității mobile.  
 

Fiecare unitate mobilă poate fi înregistrată la 4 stații de bază DECT. Fiecărei stații de bază i se alocă un număr de la 1 
la 4 pe unitatea mobilă. Dacă înregistrați o nouă unitate mobilă puteți să alocați stației de bază un număr. 
Recomandăm să folosiți 1.  
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13.2 Deconectarea unei unități mobile de la stația de bază  
Orice unitate mobilă poate fi decuplată de la stația de bază. Funcția este necesară dacă unitatea mobilă s-a defectat și trebuie 
înlocuită de una nouă.  

 

Decuplarea nu se poate realiza cu unitatea mobilă ce trebuie decuplată, ci operația trebuie să fie realizată de pe o 
altă unitate mobilă.  
 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat BS Settings (Setări stația de bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Terminate HS (decuplare unitate 
mobilă).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Introduceți codul PIN și apoi apăsați OK. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta unitatea mobilă. Dacă selectați unitatea mobilă folosită 
actualmente sau o unitate mobilă care nu este disponibilă se aude un semnal de avertizare. 

 Confirmați selecția cu Select sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva.  
 

13.3 Selectarea unei stații de bază 
Dacă unitatea mobilă este înregistrată la mai multe stații de bază (max. 4) trebuie să selectați o stație de bază, căci unitatea 
mobilă nu poate comunica simultan decât cu o singură stație de bază.  

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat HS Settings (setări unitatea mobilă).  

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Select Base (selectează stația de 
bază). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a selecta stația de bază. Dacă selectați stația de bază folosită 
actualmente sau o stație de bază indisponibilă se aude un semnal de avertizare. 

 Pe display apare Selected BSx (stația de bază selectată). Apăsați Select pentru confirmare.  
 
Atenție: Înainte de a alege o stație de bază trebuie ca unitatea mobilă să fie inițial înregistrată la stația de bază.  
 

13.4 Utilizarea mai multor unități mobile  
Aceste funcții pot fi folosite numai dacă la stația de bază sunt înregistrate mai multe unități mobile.  
 

13.4.1 Apelarea unei alte unități mobile 

 Apăsați tasta apel intern (14). 

 Pe display apare Intern 1 2 3 4 5.  

 Alegeți numărul unității mobile pe care doriți să o apelați.  

 Pentru a încheia convorbirea apăsați tasta încheiere convorbiri  (6).  
 
13.4.2 Preluarea unui apel intern 

 Pe display apare simbolul pentru apel intern , precum și numărul unității mobile apelate. 

 Apăsați tasta preluare apel  (12) pentru a prelua apelul intern. 
SAU 

 Luați unitatea mobilă din stația de bază (dacă este activă opțiunea pentru preluarea automată a apelurilor v. pct. 7.21 
Preluarea automată a apelurilor).  

 În timpul convorbirii pe display este afișat numărul unității mobile a apelului.  

 Pentru a termina apelul apăsați tasta încheiere convorbiri  (6).  
 
13.4.3 Preluarea unui apel extern în timpul unei convorbiri interne 
Dacă în timpul unei convorbiri interne primiți un apel extern se aude un semnal (ton dublu) la ambele unități mobile folosite 
pentru apelul intern.  

 Apăsați tasta încheiere convorbire  (6) pentru a încheia apelul intern. 

 Apăsați tasta preluare apel  (12) pentru a accepta apelul extern. 

 Pentru a încheia apelul apăsați tasta încheiere convorbiri  (6).  
 
13.4.4 Redirecționarea unui apel spre o altă unitate mobilă 

 Pe linie aveți un apel extern. 
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 Apăsați tasta apel intern  (14). Pe display apare Intern 1 2 3 4 5. 

 Alegeți numărul unității mobile spre care doriți să redirecționați apelul.  

 Dacă se răspunde la unitatea mobilă apelată puteți realiza o convorbire internă. Apăsați tasta încheiere convorbiri  
(6) pentru a redirecționa apelul extern.  

 Dacă la unitatea mobilă apelată nu se răspunde apăsați tasta apel intern  (14) pentru a vorbi din nou cu apelantul 
extern.  
 

13.4.5 Conferințe telefonice (două unități mobile interne și un apelant extern) 
Puteți realiza o convorbire telefonică tip conferință cu un apel intern și unul extern simultan. 

 Apăsați tasta apel intern  (14) în timpul convorbirii cu apelantul extern. Convorbirea externă este pusă în așteptare. 

 Formați numărul unității mobile care trebuie să participe la conferință. Pentru a trece de la convorbirea internă spre 

cea externă apăsați tasta apel intern  (14).  

 Dacă se răspunde la unitatea mobilă apelată apăsați tasta (11). 

 Acum aveți o legătură cu apelantul extern și intern și puteți vorbi simultan cu aceștia (conferință).  
 
 

14. Identificarea apelantului/CLIP 
Acest serviciu poate fi activat numai dacă aveți un abonament pentru serviciul CLIP al providerului de telefonie. 
Pentru alte informații contactați furnizorul dvs. de telefonie. 
 

Dacă primiți un apel atunci pe displayul unității mobile apare numărul de telefon al apelantului, precum și data și ora. Dacă 
numele este salvat în agenda telefonică atunci acest nume apare pe display. 
 

În lista cu apeluri pot fi salvate 40 de apeluri, iar lista poate fi oricând afișată. Dacă memoria este plină atunci noile apeluri se 

suprapun automat peste vechile intrări din memorie. Simbolul  apare dacă în lista cu apeluri există apeluri pierdute. Dacă lista 

cu apeluri este goală și apăsați tasta lista apeluri  (15) apare Empty (gol). 

 

Cum afișați informațiile unui apel în desfășurare: 
Apăsați tasta listă apeluri (15). Numărul de telefon este afișat în primul șir. Numele apelantului (dacă este transferat de rețea sau 
salvat în agenda telefonică) apare în al doilea șir, iar data și ora în al treilea șir. În colțul din dreapta sus al displayu lui apare 
următorul simbol  urmat de numărul listei apeluri: 

 Necitit sau apel pierdut 

   Citit sau apel preluat  
 

14.1 Lista cu apeluri 
Apelurile primite sunt salvate în lista cu apeluri (maxim 40 de numere).  

 Apăsați scurt tasta listă apeluri  (15) pentru a afișa ultimul apel 
SAU 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Pe display apare numărul de telefon și numele ultimului apel.  

 Fiecare apel este însoțit de data și ora înregistrării apelului. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta alte nume în listă.  

 Dacă tasta în sus sau în jos nu este apăsată în intervalul de 1 minut atunci telefonul revine în modul standby. 

 După intrarea unui apel numele apelantului rămâne pe display încă 15 secunde după preluarea apelului.  
 
14.2 Apelarea unui număr din lista cu apeluri 

 Apăsați tasta listă apeluri  (15) pentru a activa lista. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos pentru a căuta numărul dorit. 

 Atunci când numărul apare pe display apăsați tasta  (12), iar numărul este format automat.  
 
14.3 Salvarea unui număr din lista cu apeluri în agenda telefonică 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos   (15)  (7)pentru a căuta numărul dorit. 

 Apăsați More. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Add to PB (salvează numărul). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 
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 Pe display apare Name? Introduceți numele cu tastele alfanumerice. Dacă numele este transmis prin rețea acesta poate 
fi prelucrat înainte de salvare. Apăsați Next pentru confirmare. 

 Apare numărul de telefon. Dacă este nevoie modificați numărul de telefon și apăsați din nou Next pentru a salva 
intrarea în agenda telefonică. 

 Alegeți cu tasta în sus sau în jos  (15)  (7) melodia dorită pentru tonul de apel care trebuie să fie alocată acestui 
număr. 

 Confirmați selecția cu Save (13) sau ieșiți din meniu cu Back (5) fără a salva. 
 
14.4 Ștergerea numerelor din lista cu apeluri 
14.4.1 Ștergerea unui număr 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta numărul dorit. 

 Apăsați More (5). 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Delete (Șterge). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Pentru a șterge apăsați tasta (13) sau apăsați (5) (Cancel) pentru a ieși din meniu fără a salva.  
 

14.4.2 Ștergerea tuturor numerelor 

 Apăsați tasta stângă Meniu. 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Apăsați tasta în sus sau în jos  (15)  (7) pentru a căuta numărul dorit. 

 Apăsați More. 

 Apăsați de mai multe ori tasta în sus sau în jos  (15)  (7) până ce ați selectat Delete all (șterge tot). 

 Apăsați Select pentru confirmare. 

 Pentru a șterge apăsați Del all (13) sau Cancel (5) pentru a ieși din meniu fără a salva.  
 
 

15. Afișare căsuța vocală 
Această funcție este activă dacă dispuneți de serviciul voicemail sau telefonmail, iar rețeaua transferă aceste informații 
împreună cu funcția CLIP (identificarea apelului).  
Dacă primiți un mesaj nou în căsuța vocală, atunci pe display apare simbolul  + Mesaj on. Simbolul  dispare de pe ecran 
după ce ați ascultat mesajul. 

Dacă doriți să îndepărtați simbolul  apăsați tasta listă apeluri  (7), iar apoi mențineți apăsată tasta ”4”. Apăsați tasta (6) 
pentru a reveni la modul standby.  
 

16. Remedierea defecțiunilor 
Defecțiune Cauză posibilă Soluție 

Displayul este întunecat; Nu este afișat 
nimic pe display 

Acumulatorul este descărcat. Verificați poziția acumulatorului. 

  Încărcați acumulatorul. 

 Unitatea mobilă este oprită. Porniți unitatea mobilă. 

Fără sunete. Cablul telefonic nu este conectat corect 
sau este defect. 

Verificați legătura cablului telefonic. 

 Linia este ocupată de o altă unitate 
mobilă.  

Așteptați până ce este așezată cealaltă 
unitate mobilă.  

Simbolul  clipește. Unitatea mobilă este în afara razei de 
acțiune. 

Aduceți unitatea mobilă în raza de 
acțiune a stației de bază. 

 Stația de bază nu este alimentată cu 
energie electrică.  

Verificați alimentarea cu energie 
electrică a stației de bază.  

 Unitatea mobilă nu este înregistrată la 
stația de bază.  

Înregistrați unitatea mobilă la stația de 
bază. 

Stația de bază sau unitatea mobilă nu 
sună.  

Volumul sonor al tonului de apel este 0 
sau este prea redus.  

Ajustați volumul sonor al tonului de 
apel.  

Sunetul este bun, dar nu se realizează 
nicio legătură. 

Mod apelare setat greșit Setați modul apelare (ton/impuls) 

Nu este posibil transferul unui apel 
spre PABX. 

Timpul flash este prea scurt. Modificați timpul flash 

Telefonul nu reacționează la apăsarea 
tastelor.  

Eroare de manevrare.  Scoateți acumulatorul timp de cel puțin 
1 minut după care îl reinstalați.  
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17. Date tehnice  
Standard:   DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
    GAP (Generic Access Profile) 
Interval frecvențe:  1880 MHz până la 1900 MHz 
Nr. de canale:   120 canale duplex 
Modulație:   GFSK 
Viteză codificare:   32 kbps 
Putere emisii:   10 mW (putere medie pro canal) 
Domeniu:   300 m în câmp liber/ maxim 50 m în clădiri 
Alimentare stație de bază:  intrare: 230 V AC/50 Hz – ieșire: 7,5 V DC/300 mA 
Acumulator unitate mobilă:  3 AAA, NiMH 600 mAh 
Timp standby unitate mobilă: 100 h 
Timp convorbiri unitate mobilă:  10 h 
Timp de încărcare:  16 h 
Procedeu apelare:  ton/impuls 
Condiții de utilizare:  +5 °C până la +45 °C 
Timp flash:    100 ms sau 300 ms 
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