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Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt

kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel

megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket.

1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve

aeroszolos tisztítószert. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.
2. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan

megsérülhet.

3. Ne terhelje túl a fali aljzatot és a hosszabbítót, mert ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
4. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetéket a fali aljzatból, mert

áramütést okozhat.

5. Meghibásodás esetén soha ne próbálja otthon szétszerelni és megjavítania készüléket.
Kérjük keresse a garanciajegyen feltüntetett szervizt.

6. Elemek nélkül a kijelző csak akkor kapcsol be, ha felveszi a kézibeszélőt.

JELLEMZŐK
 FSK/DTMF kompatibilitás

 16 számjegyű LCD kijelző
 99 bejövő és 18 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában

 2 egy gombos és 10 két gombos memória

 16 féle csengőhang
 3 féle hívástartó zene

 Ne zavarj funkció

 Titkos kód Ne zavarj üzemmódban a VIP hívások elmúlasztásának elkerülésére
 Előhívás és szerkesztés funkció

 Újrahívás és auto újrahívás funkció

 3 féle zár funkció, 5 féle riasztás
 16 szintű LCD kontraszt beállítás

 Számológép és billentyűhang

 Babahívás
 PABX (fővonal eléréshez szükséges) kód beállítása

 Pulse/Tone tárcsázási mód

 Kihangosító 4 szintű hangerőbeállítással
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 Csengetés hangerejének beállítása – 8 szint
 LCD háttérvilágítás

 LED-es hívásjelzés

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
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ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Készítsen elő 3db 1.5V AA elemet. FIGYELEM! AZ ELEM NEM TARTOZÉK!
2. Nyissa ki az elemtartó fedelet, és helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polratiásra.

Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelet . Ajánlott az alkáli elemek használata. Az elemek
behelyezése után a készülék kijelzi az időt.

3. Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a
másikat pedig a fali aljzathoz.

4. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék bal oldalán található aljzathoz.

5. Figyelem!  A készülék hívófélazonosító funkcióval rendelkezik, amely
szolgáltatófüggő.
A hívószámkijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját.

HÍVÁSFOGADÁS
1. Beérkező hívás esetén a telefon csörög, az LCD kijelzi a telefonszámot, és a hívás idejét.

(csak akkor, ha a hívószámkijelzés meg van kérve) Nem fogadott hívás után a készülék jobb
felső sarkánál található NEW feliratú LED villogni kezd.

2. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb bejövő hívás érkezik – és még az előzőt sem nézte

meg – a kijelzőn a REP ikon látható.
Ha a bejövő hívások memóriája megtelik, a legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi

bejövő hívószámot a memóriából.

MEGJEGYZÉS: Figyelem! A hívószámámkijelzés és hívásazonosítás szolgátatófüggő.
Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot
szolgáltatójával.

 A kézibeszélő
1. Beérkező hívás esetén vegye fel a készibeszélőt. Ezután beszélhet a hívó féllel.

2. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre / bázisra.
 A kihangosító aktiválása, ha a már felvette a kézibeszélőt
1. Miután felvette a kézibeszélőt, nyomja meg a H.F kihangosító gombot és helyezze vissza a

kézibeszélőt bázisra.
2. A beszélgetés befejezése után nyomja meg ismét a H.F gombot.

 A kihangosító aktiválása
1. Bejövő híváskor nyomja meg a H.F gombot, ezzel bekapcsolhatja a kihangosítót és beszélhet

a hívó féllel, anélkül, hogy felvenné a kézibeszélőt. Annak érdekében, hogy a hívó jól hallja,

kb. 32cm vagy kisebb távolságból beszéljen a mikrofonba.

2. A beszélgetés után nyomja meg újra  a H.F gombot.
MEGJEGYZÉS: A kihangosítás csak akkor működik, ha a készülékbe behelyezte a 3db
elemet.
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HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
 Hívás a kézibeszélőről
1. Vegye fel a kézibeszélőt

2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot
3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt

 A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra

 Kihangosított hívás
1. Nyomja meg a H.F gombot

2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot

3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt
4. A beszélgetés után nyomja meg ismét a H.F gombot.

 Előhívás
1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot.
2. A DEL megnyomásával szerkesztheti a telefonszámot.

 Nyomja meg a H.F gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt. A beírt telefonszámot

automatikusan hívni kezdi a készülék.

 Újrahívás

1. Vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a H.F gombot

 Nyomja meg a REDIAL = ÚJRAHÍVÁS gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához.

 Auto újrahívás (arra az esetre, ha a hívott szám nagyon sokszor foglalt)

1. Nyomja meg a H.F gombot, írja be a telefonszámot. A hívott szám foglaltat jelez.

2. Nyomja meg az ARD = AUTO ÚJRAHÍVÁS gombot. Az utoljára hívott telefonszámot a

készülék 9-10 másodpercenként újrahívja, mindaddig, míg a hívott szám nem lesz foglalt.

3. Az újrahívások száma maximum 32.

4. Amennyiben az automatikus újrahívás közben bejövő hívás érkezik, vegye fel a kézibeszélőt

vagy nyomja meg a H.F gombot a bejövő hívás fogadásához. A beszélgetés ideje alatt az

automatikus újrahívás szünetel.

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS
TÖRLÉSE
 Áttekintés
Alapállapotban nyomja meg az UP/+ vagy a DOWN/– gombot, a telefonszámok áttekintéséhez.

 Törlés
Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a DEL gombot a szám törléséhez.
Ha az összes számot törölni szeretné, tartsa nyomva a DEL gombot 4 másodpercig.
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 Visszahívás
1. Válassza ki a megfelelő telefonszámot, majd vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a H.F

gombot a kiválasztott szám hívásához.

VAGY
2. Nyomja meg a REDIAL = ÚJRAHÍVÁS gombot, a kijelzőn a PICK UP olvasható. Nyomja meg

a H.F gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a hívás elindításához.

VAGY
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a REDIAL gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a

PICK UP felirat. Ezután nyomja meg a H.F gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a

kiválasztott szám hívásához.
LED-ES HÍVÁSJELZÉS
Ha új beérkező hívása van, a készülék jobb felső részén található LED villog. Ugyanez a LED jelzi,

ha nem fogadott hívása volt, ilyenkor a LED 4 másodperces szünettel villog.
AZ AUTOMATIKUS IDŐBEÁLLÍTÁS LETILTÁSA
Ha FSK (Frequency Shift Keying / hívószámkijelzéses) hívás érkezik, a készülék automatikusan

beállítja a pontos időt. Az automatikusidő beállítást az alábbiak szerint tilthatja le.
1. Alapállapotban nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM = RIASZTÁS gombot 4

másodpercig. A kijelzőn a DATE OFF = DÁTUM KI olvasható.

2. Az ALARM ismételt megnyomása után a kijelzőn a DATE ON látható.
3. A SET megnyomásával kiléphet

MEGJEGYZÉS: DATE OFF: Ha ezt a beállítást választja, letiltja az automatikus időbeállítást.

A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA,
TÖRLÉSE
 Áttekintés

Alapállapotban nyomja meg az OUT/× gombot, majd nyomja meg újra az OUT/× gombot a

kimenő hívások telefonszámainak megtekintéséhez.

 Visszahívás
1. Alapállapotban nyomja meg az OUT/× gombot, majd válassza ki a megfelelő számot. Ezután

nyomja meg a H.F gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt, a kiválasztott szám hívásához.

VAGY
2. Nyomja meg a REDIAL = ÚJRAHÍVÁS gombot. A kijelzőn a PICK UP olvasható. Ezután

nyomja meg a H.F gombot vagy vegye fel a kézibeszélőt a kiválasztott szám hívásához.

 Törlés
1. Alapállapotban , az OUT/× gombbal keresse meg a törölni kívánt telefonszámot.

2. A törléshez nyomja meg a DEL gombot.

3. Az összes telefonszám törléséhez tartsa nyomva a DEL gombot 4 másodpercig.
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BEÁLLÍTÁSOK
 Dátum és idő beállítása
1. Alapállapotban nyomja meg a SET = beállítás gombot. Az év villogni kezd.
2. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a megfelelő évet.

3. A SET megnyomásával megerősítheti az évszámot és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc

beállítására.
4. A hónapot, a napot és az időt az évhez hasonlóan állíthatja be.

 Helyi és más körzetszámok beállítása
1. A dátum és idő beállítása után nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn az CODE 0----- látható

és a körzetszám “0” villog.

2. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal állítsa be a megfelelő számot.

A SET megnyomásával megerősítheti a számot és továbbléphet a következő számjegyre.
 LCD kontraszt beállítása
1. A helyi / más körzetszám beállítása után nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn az LCD 08

látható
2. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a megfelelő kontrasztot. 16 szint közül

választhat.

3. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot.
Alapállapotban nyomja meg a FLASH/÷ gombot az LCD kontraszt közvetlen beállításához.
A FLASH/÷ gomb segítségével beállíthatja a megfelelő kontrasztot.
 Ébresztés/riasztás beállítása
1. Alapállapotban nyomja meg az ALARM = riasztás gombot, a kijelzőn a

12-00 AL1,olvasható.

2. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal be- és kikapcsolhatja a riasztást. A kijelzőn a dátum mellett
az “ALM” ikon látható, ha a riasztás be van kapcsolva.

3. Nyomja meg a SET gombot, a “12” villogni kezd.

4. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal állítsa be a riasztás idejét. Ezután a megerősítéshez nyomja
meg a SET gombot és továbbléphet a perc beállítására.

5. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal válassza ki a percet, majd a SET megnyomásával erősítse

meg. Ezután további riasztási időpontokat is beállíthat.
NOTE: Az első három riasztás minden nap ismétlődik. Az utolsó két riasztás csak egy alkalommal

riaszt.

TITKOS KÓD ÉS TEREMBEFIGYELÉS
1. Alapállapotban tartsa nyomva a RING gombot 4 másodpercig. A kijelzőn a Pin ---- olvasható.

2. Adjon meg egy 4 számjegyű PIN kódot, a numerikus billentyűzet segítségével. (Bevitel

közben a DEL megnyomásával törölhet) A megerősítéshez nyomja meg a SET gombot.
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3. Ha az utolsó számjegyként a # kettőskeresztet adja meg, aktiválja a terembefigyelés funkciót.
4. Állítsa  a csengőhangot OFF módba. (A részletes beállítást a “CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA

részben olvashatja el)

 A titkos kód használata
1. Amikor a hívó ezt a készüléket hívja, a hívó 3-4 szer a megszokott csengetési hangot

hallja, viszont a hívás az Ön készülékén nem cseng ki. A hívó egy rövid sípoló hangot
hall, ez jelzi, hogy meg kell adni a titkos kódot. A titkos kód megadása után a telefon
kicseng. A hívás fogadásához nyomja meg a H.F gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt.

2. Terembefigyelés: Ha a titkos kód utolsó karaktere a # kettőskereszt, a kód megadása után a

készülék automatikusan kihangosított / terembefigyelő módba lép.
3. Ha  a hívó rossz kódot ad meg, újra kell próbálkoznia a hívással.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció akkor hasznos, ha a csengőhang OFF-ra van állítva. Ebben az

esetben csak akkor cseng a telefon, ha a hívó meg tudta adni a titkos kódot.

Átcsöngetés párhuzamos készülékre (OPCIONÁLIS)
Regisztrálás:
1. Alapállapotban nyomja meg hosszan a SET gombot, a kijelzőn az EL-- olvasható.

Írja be a “*”-ot majd adja meg a számot a készülék regisztráláshoz. (pl.: “*1” és “*2” ), a DEL

megnyomásával törölhet. (a regisztrált készülékek száma ne legyen azonos)

2. Nyomja meg a SET gombot a regisztráció megerősítéshez és a kilépéshez.

Bejövő híváskor a párhuzamos (regisztrált) készülékek egyikével fogadja a hívást. Ezután

átcsöngethet egy másik, párhuzamos (regisztrált) készülékre. Nyomja meg a “*”-ot és annak a
telefonnak a számát, ahová át szeretné csöngetni. A megcsöngetett készülék kézibeszélőjének

felvétele, vagy a kihangosítójának megnyomása után a párhuzamos készüléken fogadhatja a

hívást.
MEGJEGYZÉS: Ehhez a funkcióhoz több, azonos típusú készülékekre van szüksége. A
legjobb működés eléréséhez a funkció használata előtt töltse fel az akkumulátorokat.
Lehetséges, hogy elemcsere után újra kell regisztrálni a készülékeket.

Párhuzamos készülékről indított hívások letiltása (OPCIONÁLIS)
1. Alapállapotban tartsa nyomva a =/# gombot 4 másodpercig, a kijelzőn a SPI ON látható.

Ezzel bekapcsolja a tiltást,

2. Nyomja meg kétszer a H.F gombot, majd ismét 4 másodpercig tartsa nyomva a =/# gombot. A

kijelzőn a SPI OFF látható. Ezzel kikapcsolja a tiltást.
Ha a tiltás aktiválva van, a párhuzamos készülék(ek)ről nem lehet hívást kezdeményezni. Ha

a párhuzamos készülék(ek)ről telefonálni próbálnak, a hívó folyamatos sípoló hangot fog

hallani.
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CSENGŐHANG ÉS HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
16 féle csengőhang közül választhat, illetve kikapcsolhatja a csörgést, ha a “ring OFF” = “Csengő
ki” módot választja.

1. Alapállapotban nyomja meg a RING gombot, a kijelzőn a ring 02 db8 látható.

2. A RING gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő dallamot, vagy kikapcsolhatja a
csörgést.

3. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a csörgés hangerejét.

4. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot.
MEGJEGYZÉS: A hangerőt 1db-8db közötti értékre állíthatja be. A “Ring OFF” a “Do Not
Disturb”=”Ne zavarj üzemmódot jelenti.  Ha “Ring OFF”-ot állította be, a telefon bejövő híváskor

nem fog csörögni.
A KIHANGOSÍTÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Kihangosított módban az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a kihangosítás hangerejét. 4

szint közül választhat, a beállított értéket az LCD mutatja.
PULSE / TONE TÁRCSÁZÁSI MÓD
1. Alapállapotban tartsa nyomva 4 másodpercig a./* gombot. A kijelzőn a P látható, a készülék

ilyenkor Pulse módban van.
2. Nyomja meg kétszer a H.F gombot és tartsa nyomva a ./* gombot 4 másodpercig. A kijelzőn a

T látható, a készülék ilyenkor Tone módban van.

A PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA
1. Alapállapotban tartsa nyomva a DEL gombot 4 másodpercig a PABX kód (fővonal eléréséhez

szükséges) beállításához. A kijelzőn a SET PCODE – olvasható és a “-” villog.

2. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a megfelelő kódot. (0-9)
3. Ha a “-”-t választja, akkor nem állít be PABX kódot.

4. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot.

ZENE HÍVÁSTARTÁS KÖZBEN
 Hívástartó zene beállítása
3 féle dallam közül választhat.
1. Felvett kézibeszélőnél vagy kihangosított módban nyomja meg a HOLD gombot.
2. A OUT/× gombbal válassza ki a megfelelő dallamot.
3. Az UP/+ és DOWN/– gombokkal beállíthatja a hívástartó zene hangerejét. 4 szint közül

választhat.
4. A HOLD megnyomásával kiléphet.
 Ha a kézibeszélőn beszél, nyomja meg a HOLD gombot, ezzel bekapcsolja a hívástartó

zenét. HOLD módban:
nyomja meg a HOLD gombot a hívástartó zene kikapcsolásához és folytathatja a
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beszélgetést.
 Kihangosított módban nyomja meg a HOLD gombot a hívástartó zene bekapcsolásához.

HOLD módban:
1. Vegye fel a kézibeszélőt ha a kézibeszélőn szeretné folytatni a beszélgetést.

vagy
2. Nyomja meg a H.F módot, ha kihangosított módban szeretné folytatni a beszélgetést.
ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA
 Telefonszám elmentése  az egy gombos memóriába
1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a STORE gombot
3. majd nyomja meg az M1 vagy M2 gombot
 Hívásindítás az egy gombos memóriából
Alapállapotban vagy a kézibeszélő felvétele után nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a
megfelelő szám hívásához.

TWO TOUCH MEMORY – KÉT GOMBOS MEMÓRIA
 Telefonszám mentése a két gombos memóriába
1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a STORE gombot

3. Nyomja meg az egyik számgombot (0-9)
 Hívásindítás a két gombos memóriából
Felvett kézibeszélőnél vagy kihangosított módban nyomja meg a STORE gombot + a megfelelő

számgombot (0-9)
ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT JELZÉSE
Amikor a feszültség 3.9V alá csökken, a kijelzőn a “” ikon látható, amely arra figyelmeztet, hogy

az elemek hamarosan lemerülnek. Ebben az esetben helyezzen új elemeket a készülékbe.
LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
Bejövő híváskor, kimenő híváskor, a billentyűk megnyomásakor, illetve zenés hívástartás közben

a háttérvilágítás bekapcsol. Ha 10 másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a

háttérvilágítás kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha az elemek nincsenek behelyezve vagy le vannak merülve, az LCD
háttérvilágítás nem működik.

FLASH FUNKCIÓ
A flash idő 100 ms.
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BILLENTYŰZÁR
A mellékelt kulcs segítségével tekerje a LOCK gombot a sárga ponthoz, ilyenkor az összes szám

zárolva lesz, kivéve a 119, 120, 122 és 110.

Ha a LOCK gombot a zöld ponthoz tekeri, az összes 0-val kezdődő szám zárolva lesz.
Ha a LOCK gombot a piros ponthoz tekeri, az összes szám hívható.

BABAHÍVÁS FUNKCIÓ
Alapállapotban tartsa nyomva a REDIAL gombot 4 másodprecig.

A kijelzőn a BABYCALL OFF látható. A REDIAL gomb megnyomásával bekapcsolhatja a
funkciót BABYCALL ON, a SET megnyomásával erősítse meg a beállítást. A kijelzőn a NO
CODE látható (vagy az előre beállított kód, melyet a DEL megnyomásával törölhet) Írja be a

megfelelő telefonszámot a számgombok segítségével és nyomja meg a SET gombot.

Miután aktiválta a babahívás funkciót, a REDIAL gomb kivételével bármely gomb
megnyomásával vagy a kézibeszélő felemelésével a beállított telefonszámot hívja a készülék

automatikusan, 32 alkalommal.

Ha a babahívás aktiválva van = BABYCALL ON, ugyanúgy fogadhat hívásokat, mint
alapállapotban.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs szüksége a babahívás funkcióra, akkor válassza a BABYCALL OFF,

-ot, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.

BILLENTYŰHANG
1. Alapállapotban tartsa nyomva a CAL gombot 4 másodpercig a billentyűhang

bekapcsolásához, az aktiválást rövid sípoló hang hang jelzi.

2. A billentyűhang kikapcsolásához tartsa nyomva a CAL gombot újabb 4 másodpercig. A

kikapcsolást rövid sípoló hang jelzi.

SZÁMOLÓGÉP
Alapállapotban nyomja meg a CAL gombot, a kijelzőn a 0- látható, a számológép be van
kapcsolva.

A számológéppel “+.-.×.÷” műveleteket hajthat végre. A =/# gomb a “=” , a ./* gomb a “.”.
Az OUT/× gomb a “×” és  a FLASH/÷ gomb a “÷”

Példa 1: (10+26) ÷2
1. Alapállapotban nyomja meg a CAL gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: (1, 0, +, 2, 6),÷, 2, =/#
3. Ha befejezte  a számolást, nyomja meg a SET gombot.
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A CAL megnyomása után új számolást kezdhet.

Példa2: 0.5× 0.6-1
1. Alapállapotban nyomja meg a CAL gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: 0, ./*, 5, ×, 0, ./*, 6, -, 1, =/#
3. Ha befejezte  a számolást, nyomja meg a SET gombot.

MEGJEGYZÉS
Az elemek cseréje előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

HIBAELHÁRÍTÁS
? Nincs hang
+ Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázison van-e és hogy a vonal működik-e.
? Csak fogadni tud
+ Ellenőrizze, hogy  a Pulse/Tone tárcsázás megfelelően van-e beállítva

Ellenőrizze, hogy  a zár funkció aktiválva van-e
? Rozsdásak vagy folynak az elemek
+ Cserélje ki az elemeket

? Zaj
+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nem nedves vagy rozsdás.

? Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani
+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben. 1
? Az LCD kijelzőn nem látható semmi
+ Ellenőrizze, hogy az LCD kontraszt megfelelően van-e beállítva. Lehetséges, hogy az

elemek töltöttsége túl alacsony.
? Nem csörög
+ Ellenőrizze, hogy a csengés nincs-e OFF-ra állítva

? A legtöbb funkciót nem lehet használni
+ Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket.

Ha az elemek nincsenek lemerülve, vegye ki őket, húzza ki a vezetéket, majd 10 perc

elteltével helyezze vissza az elemeket és dugja vissza a vezetéket.

MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.


