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FUNKCJE  

Telefon DERBY 150 N PLUS jest pomocny w szczególności dla osób 
niedosłyszących przy umiarkowanym i znacznym ubytku słuchu oraz w 
miejscach gdzie jest nadmierny hałas (biura, fabryki). Suwakowa regulacja 
głośności w słuchawce  umożliwia bezproblemowe korzystanie z aparatu 
zarówno osobom mającym problemy ze słuchem oraz ich nie mających lub 
użytkowanych w normalnych warunkach (dom, biuro). 
 
• Wzmocnienie gło śności w słuchawce do +30dB 
• Regulacja głośności słuchawki (suwakowa) 
• 3 pamięci bezpośrednie (ze zdjęciami), 10 pośrednich 
• Dwustronne głośnomówienie 
• Regulacja głośnomówienia 
• Regulacja głośności dzwonka 
• Muzyka na podtrzymaniu rozmowy 
• Powtarzanie ostatniego numeru           
• Flash 
• Optyczny wskaźnik nowego połączenia 
• Możliwość zawieszenia na ścianie 
INSTALACJA 
Połącz przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu. 
Połącz przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza 
telefonicznego. 
PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH  
Gdy telefon dzwoni podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz 
[SP.PHONE]  w przypadku opcji rozmowy bez podnoszenia słuchawki. 
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę lub naciśnij klawisz 
[SP.PHONE] . 
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
Aby wykonać połączenie podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz [SP.PHONE]  w 
przypadku rozmowy bez podnoszenia słuchawki. 
Po usłyszeniu sygnału wybierz numer telefonu, z którym chcesz uzyskać 
połączenie. 
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu lub naciśnij klawisz 
[SP.PHONE] . 
PAMIĘCI BEZPOŚREDNIE 
Aparat posiada 3 pamięci bezpośrednie znajdujące się pod klawiszami 
obrazkowymi. 
a. Programowanie 
Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz [STORE]  
Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci 
Ponownie naciśnij klawisz [STORE]  
Naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – wprowadzony numer telefonu 
będzie zapamiętany pod tym klawiszem 
b. Wybieranie 
Po podniesieniu słuchawki naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – 
wprowadzony numer telefonu będzie automatycznie wybierany 



PAMIĘCI POŚREDNIE „TWO TOUCH” 
Aparat posiada 10 pamięci pośrednich znajdujących się pod klawiszami od 0-9. 
a. Programowanie 
Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz [STORE] . 
Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci. 
Ponownie naciśnij klawisz [STORE] . 
Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 – wprowadzony numer telefonu będzie 
zapamiętany pod tym klawiszem. 
b. Wybieranie 
Po podniesieniu słuchawki naciśnij klawisz [AUTO] . 
Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9  – wprowadzony numer telefonu będzie 
automatycznie wybierany. 
FUNKCJA  FLASH 
Funkcja FLASH pozwala na krótkotrwałe rozłączenie linii, tzw. przerwa 
kalibrowana. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do przełączania rozmów na 
centralkach wewnętrznych lub do korzystania z nowoczesnych usług 
dostępnych u operatorów telekomunikacyjnych.  
Aby użyć tej funkcji naciśnij przycisk [FLASH]  podczas rozmowy. 
REGULACJA GŁO ŚNOŚCI W SŁUCHAWCE 
Głośność można regulować suwakiem [HANDSET VOLUME]  znajdującym się 
na bocznej ściance obudowy aparatu. 
Pozycja Max - maksymalny poziom, pozycja Min  - minimalny poziom. 
REGULACJA  GŁO ŚNEGO MÓWIENIA SPEAKERPHONE 
Głośność można regulować przełącznikiem [SPEAKER VOL] znajdującym się 
na bocznej ściance obudowy aparatu. Pozycja Hi - wyższy poziom głośności, 
pozycja Low  - niższy poziom głośności. 
REGULACJA  GŁO ŚNOŚCI DZWONKA 
Na bocznej ściance obudowy aparatu znajduje się przełącznik [RINGER] . Jeżeli 
przełącznik ustawiony jest w pozycji Hi - dzwonek będzie dzwonił głośno, jeżeli 
w pozycji Low  - dzwonek będzie dzwonił ciszej. 
FUNKCJA  HOLD 
Funkcja HOLD służy do wprowadzania muzycznej przerwy w czasie połączenia. 
Po naciśnięciu klawisza [HOLD]  i odłożeniu słuchawki na bazę, osoba z którą 
rozmawiasz będzie słyszała muzykę. Połączenie nie zostanie przerwane. Aby 
wrócić do rozmowy należy ponownie podnieść słuchawkę lub naciśnąć klawisz 
[SP. PHONE] . 
REDIAL – POWTARZANIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU 
Podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz [SP. PHONE] . 
Naciśnięcie klawisza [REDIAL]  spowoduje połączenie z ostatnio wybieranym 
numerem.  
UWAGI KOŃCOWE 
Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci telefonicznej. 
Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną, miękką szmatką. 
Nie należy używać do czyszczenia płynów żrących lub aerozolu. 
Nie należy umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub nasłonecznionym. 
Aparat powinien być użytkowany z dala od innych urządzeń elektrycznych (np. 
radio, TV, komputer). Mogą one zakłócać pracę aparatu telefonicznego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHU VERIS 
veris@veris.pl    
www.veris.pl    

 


