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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

1.FUNKCJE APARATU 
 

• Wyciszanie mikrofonu 
• Tonowe / impulsowe wybieranie numerów 
• Powtarzanie ostatnio wybranego numeru 
• Pauza 
• Możliwość montażu aparatu na ścianie 

 

2.PODŁĄCZENIE APARATU 
Połącz przewodem liniowym bazę z gniazdem  linii telefonicznej 
Ustaw odpowiedni  tryb wybierania numerów telefonicznych przełącznikiem P/T 
znajdującym w podstawie aparatu 
Aparat może pracować w dwóch trybach wybierania numeru:  
- tonowym (TONE) 
- impulsowym 
Aby upewnić się, czy wybrałeś poprawny tryb wybierania numeru, wykonaj próbne 
połączenie. Jeżeli nie uzyskałeś połączenia, to zmień pozycję przełącznika P/T  i 
ponów próbę. 

 



Jeżeli nie możesz określić jakie ustawienie jest prawidłowe, to skontaktuj się z 
personelem centrali. 
 

3.MONTAŻ APARATU NA ŚCIANIE  
Aparat posiada na spodzie obudowy otwory, które służą do zawieszenia aparatu na 
ścianie. Miejsce zamocowania powinno znajdować się blisko gniazda  
telefonicznego 
 
4.WYKONYWANIE/PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ 
TELEFONICZNYCH 
 

4.1 PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
Aby przyj ąć połączenie: 
Gdy telefon dzwoni podnieś słuchawkę z bazy aparatu 
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę 
 

4.2 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
Aby wykonać połączenie:  
Podnieś słuchawkę  
Po usłyszeniu sygnału centrali wybierz numer telefonu z którym chcesz uzyskać 
połączenie 
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu 
 

5.FUNKCJA REDIAL - POWTARZANIE OSTATNIEGO 
WYBRANEGO NUMERU 
Ostatnio wybrany numer zostanie  zapisany w pamięci aparatu 
Wybranie następnego powoduje automatyczne wpisanie tego numeru do pamięci      
i  wykasowanie poprzedniego. Funkcję REDIAL można wykorzystać, kiedy numer 
jest zajęty lub, aby ponowić próbę uzyskania połączenia 
Aby powtórzyć ostatnio wybrany numer:  
Podnieś słuchawkę 
Po usłyszeniu sygnału centrali naciśnij i zwolnij klawisz REDIAL 
Numer zostanie ponownie wybrany 
 

6.FUNKCJA MUTE -  WYCISZANIE MIKROFONU W CZASIE 
ROZMOWY 
Funkcja MUTE umożliwia tymczasowe wyłączenie mikrofonu w słuchawce aparatu 
w czasie rozmowy. Osoba , z którą rozmawiasz przez telefon nie będzie słyszała np. 
prowadzonej rozmowy osobą znajdującą się w pobliżu 
 Aby wyłączyć mikrofon w czasie rozmowy: 
Naciśnij i trzymaj klawisz  MUTE, mikrofon zostanie tymczasowo wyłączony 
Zwolnij klawisz MUTE aby kontynuować rozmowę z osobą po drugiej stronie linii 
 

7.POMOC 

Poniższa tabela umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z 
funkcjonowaniem aparatu 

 
PROBLEM 

 
PRZYCZYNA ROZWI ĄZANIE 

Brak sygnału linii 
telefonicznej 

Wtyczka  przewodu 
liniowego może być 
nieprawidłowo włożona 

Sprawdź podłączenie 

Aparat nie wybiera  
numerów 
telefonicznych 

Źle ustawiony przełącznik 
P/T 

Zobacz punkt: Ustawianie 
odpowiedniego trybu 
wybierania numerów 

 



UWAGI KOŃCOWE 
1. Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci telefonicznej 
2. Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną, miękką szmatką 
3. Nie używać do czyszczenia płynów żrących lub aerozolu 
4. Nie umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub nasłonecznionym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHU VERIS 
veris@veris.pl    
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