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1. Înainte de utilizarea iniţială 
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest tip de telefon. 
 

1.1 Utilizarea 
Produsul este realizat pentru a fi conectat la linia telefonică PSTN. 
 

1.2 Conectarea 
Aparatul a fost realizat conform regulilor 98/482/EC, referitoare la Public Switching Telephone Network (PSTN) şi cu respectarea 
normelor directivei CE/1999/5 referitoare la echipamentele radio electrice. Totuşi din cauza faptului că sunt unele diferenţe 
între sistemele PSTN din diverse ţări, verificaţi dacă acestea corespund pentru o funcţionare optimă a aparatului. Dacă apar orice 
fel de probleme, adresaţi-vă distribuitorului. 
În orice caz, condiţiile de utilizare pentru produs trebuie respectate, la fel şi utilizarea în public sau reţeaua privată cu alte 
caracteristici decât cele stabilite de UE. 
 

2. Curăţarea 
Curăţaţi aparatul cu o cârpă curată uşor umedă sau cu o cârpă anti-statică. Nu folosiţi niciodată agenţi chimici puternici sau 
substanţe abrazive. 
 

3. Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul 
că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a 

utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi electrice 
nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. 
 

4. Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

 Nu folosiţi aparatul în cazul în care cablul telefonic sau echipamentul este deteriorat. 

 Dacă echipamentul este defect, nu-l folosiţi. 

 Dacă aţi scăpat telefonul pe jos, acesta trebuie verificat de un specialist înainte de a fi folosit. 

 În interiorul aparatului există o tensiune puternică. Nu desfaceţi niciodată aparatul şi nu introduceţi obiecte în orificiile de 
ventilaţie. 

 Nu vărsaţi lichide în echipament. În caz de urgenţă, scoateţi aparatul din priză. 

 De asemenea, dacă observaţi vreo defecţiune pe parcursul utilizării, deconectaţi aparatul de la priză. 

 Nu lăsaţi aparatul să intre în contact cu suprafeţe sau obiecte ascuţite. 

 Nu aduceţi nicio modificare sau nu reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile trebuie realizate numai la un service de 
specialitate. Reparaţiile neadecvate pot pune utilizatorii în pericol.  

 Copiii nu pot estima pericolele care decurg din utilizarea echipamentelor electrice. De aceea, nu lăsaţi aparatul să 
funcţioneze nesupravegheat.  

 Echipamentul nu trebuie utilizat în încăperi umede (de pildă în băi( sau în camere cu praf. 

 Echipamentul conectat la o linie telefonică pe parcursul unei furtuni poate fi distrus de fulgere. De aceea, deconectaţi 
aparatul de la priză pe parcursul furtunilor. 

 

5. Butoane/Leduri 
1. Receptorul 
2. Conectorul la linie 
3. Buton de sonerie (ON/OFF) 
4. Buton volum receptor 
5. Tastatură 
6. Buton memorie M1 – M2 – M3 
7. Led de funcţionare 
8. Buton redial/pause  
9. Buton flash R 

10. Buton programare  
11. Cablu de telefon 
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6. Instalarea cablului 
Pentru instalarea, procedaţi astfel: 

 Puneţi telefonul pe o suprafaţă stabilă. 

 Conectaţi capătul cablului la priza din perete şi celălalt capăt la mufa de pe spatele telefonului (2).  
 

7. Pornirea 
7.1  Telefonarea 

Pentru a putea efectua un apel, ridicaţi receptorul. Formaţi numărul de telefon. 
 

7.2 Volum receptor 
Pentru ca volumul receptorului să poată fi ajustat (low – scăzut, medium – mediu, high – ridicat) folosiţi butonul de volum al 
receptorului (4) din partea dreaptă a telefonului. 

 

7.3 Ultimul număr format 
Ultimele numere formate sunt salvate în memorie. 

1. Ridicaţi receptorul. 
2. Apăsaţi pe butonul redial , şi numărul va fi format din nou automat. 

Notă: Butonul Redial  poate fi folosit de asemenea ca şi buton de pauză în timp ce introduceţi numărul de telefon! 
 

7.4 Volum sonerie 
Când primiţi un apel, aparatul va suna. Volumul soneriei poate fi oprit sau modificat de la butonul (3). 

 

7.5 Butonul Flash 
Apăsaţi pe butonul Flash (R) pentru a folosi anumite servicii ca şi „Apel în aşteptare” (dacă acest serviciu este oferit de către 
compania dvs.); sau de transferare a apelurilor telefonice cu ajutorul serviciului PBAX. 
 

8. Numere memorate 
Puteţi programa în memorie până la 3 numere de telefon. 
 

8.1 Programarea numerelor în memorie 

 Ridicaţi receptorul  

 Apăsaţi pe butonul programare  (10). 

 Introduceţi numărul de telefon. 

 Apăsaţi pe butonul pentru numărul din memorie dorit M1- M2 – M3. 

 Puneţi receptorul la loc. 
 

8.2 Apelarea unu număr de telefon 

 Ridicaţi receptorul şi apăsaţi pe unul din butoanele de memorie M1 – M2 – M3. 

 Numerele programate vor fi formate automat.  
 

9. Date tehnice 
Mod de apelare:   ton (DTMF) 
Flash:    100 ms 
Temperatura ambientală:  +5 la +45 °C 
Umiditatea relativă permisă:  25 la 85% 
 

10.  Garanţia Topcom 
10.1 Perioada de garanţie 

Aparatele Topcom au o perioadă de garanţie de 24 de luni. Perioada de garanţie începe din momentul în care aparatul a fost 
vândut. Consumabilele sau efectele neglijabile ale utilizării incorecte ale aparatului nu sunt acoperite. Garanţia trebuie dovedită 
prin prezentarea facturii pe care trebuie să fie scrisă data cumpărării şi modelul aparatului (codul produsului). 
 

10.2 Utilizarea garanţiei 
Dacă aparatul se defectează în timpul perioadei de garanţie, Topcom şi centrul de service Conrad - German Electronics vor 
repara defecţiunile fără costuri suplimentare. În cazul înlocuirii aparatului culoarea şi modelul pot fi diferite de cele originale.  
Data cumpărării determină începutul perioadei de garanţie.  
 

10.3 Exonerarea de răspundere 
Deteriorările sau defecţiunile cauzate de operarea incorectă sau rezultată din utilizarea unor accesorii care nu sunt recomandate 
de Topcom nu sunt acoperite de garanţie. Aceasta nu acoperă defecţiunile apărute în afara fabricii ca şi cele provocate de 
fulgere, inundaţii şi incendii sau alte defecţiuni apărute pe parcursul transportului. Garanţia nu mai este validă dacă s-a schimbat 
numărul de serie sau dacă acesta a fost şters şi nu mai este vizibil.  
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Tristar Europe B.V. (Jules Verneweg 
87, 5015 BH Tilburg, Olanda). 
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