
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Modell: CD001 

Hívóazonosító vezetékes telefon 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelési azonosító:   fekete - PHONE-CORD-CD001BK-WL 

                         feher - PHONE-CORD-CD001WE-WL



 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

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

megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket 

1. Olvassa el és értelmezze a instrukciókat. 

2. Kövesse az összes figyelmeztetést és instrukciót. 

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

aeroszolos tisztítószert. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze. 

4. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan megsérülhet. 

5. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat. 

6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékbe a nyílásokon keresztül, mert érintkezhetnek a 

feszültség alatt levő pontokkal, rövidzárlatot okozva, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak. 

Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre. 

7. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetéket a fali aljzatból, mert áramütést 

okozhat. 

JELLEMZŐK                                                                                         

 FSK/DTMF kompatibilitás   

 16 számjegyű LCD kijelző, naptár 

 28 bejövő és 5 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában   

 1 egygombos memória 

 VIP szám beállítás 

 5 számjegyű előhívószám beállítása 

 Előhívás és szerkesztés funkció    

 Mute (némítás) funkció 

 Pause (szünet) funkció 

 5 szintű LCD kontraszt beállítás      

 8 fajta csengőhang választás            

 Speciális csengőhang a VIP számhoz             

 Pulse és Tone tárcsázási mód 

 2 levels hands-free volume control                

 Kihangosító funkció 

 Villámcsapás elleni védelem  

 Újrahívás és auto újrahívás funkció 

 Flash időzítés 600ms 

 LED-es hívásjelzés           

 Asztali/fali elhelyezés 

 

 

 



 

 

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA                                                                             

  
 
 
 



 

 
 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

1. Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a másikat 

pedig a fali aljzathoz. Az idő és a dátum megjelenik a kristály képernyőn, miután a vezetéket 

behelyezte.  

2. A készülék memóriamegőrzéséhez és az LCD kijelző üzemeltetéséhez 3db 1.5 voltos AA elem 

szükséges. Behelyezett elemek nélkül, letett állapotban a kijelző inaktív.   

3. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék aljzatához a tekert vezeték segítségével 

4. A készülék hívófél azonosító funkcióval rendelkezik, amely szolgáltatófüggő.   

5. A hívószám kijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját.    

 

 

FALRA SZERELÉS 

1.  A telefon falra szerelhető. Jelöljön meg két pontot 72 mm-re egymástól a falon. Fúrjon lyukakat 

a falba 72 mm távolságra. Rögzítse a készüléket a falra csavarokkal, illeszkedve a készülék 

hátulján található pozícionáló lyukakhoz, majd ezek segítségével akassza a készüléket falra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Húzza ki a kézibeszélő tartóját és forgassa el 180 fokkal, majd tolja vissza a tartót. Tegye vissza 

a kézibeszélőt a tartóra és ezáltal rögzíti a kézibeszélőt a készülékhez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍVÁSFOGADÁS                                                                                

Bejövő hívás esetén a telefon csörög, az LCD kijelzi a dátumot, időt, és telefonszámot. Új hívás 

esetén a “NEW” jelzés jelenik meg a kijelzőn. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb hívás érkezik, 

az LCD-n a “REPEAT” ikon látható.  

 Hívásfogadás a kézibeszélővel 

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 

1. Ha a hívást a kézibeszélő felvételével fogadta, nyomja meg a kihangosítót , majd helyezze 

vissza a kézibeszélőt a bázisra. 

2. A beszélgetés végeztével, nyomja meg újra a kihangosító   gombot. 

 Hívás fogadása a kihangosítóval 

1. Bejövő híváskor nyomja meg a kihangosító gombot  , ezután beszélhet a hívó féllel. 

2. A beszélgetés végeztével, nyomja meg újra a kihangosító  gombot. 

Megjegyzés: A szolgáltató általában bejövő üzenetet továbbít az első és a második csengés 

között, ezért javasolt, hogy a második csengés után válaszoljon a hívásra. 

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE                                                                             

 Hívás a kézibeszélőről 

1. Vegye fel a kézibeszélőt. 

2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot. Az LCD-n megjelenik a telefon 

beszélgetés idejének kijelzése. 

3. A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra. 

 Kihangosított hívás 

1. Nyomja meg a kihangosító gombot . 

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

3. A beszélgetés után nyomja meg újra a kihangosítás gombot . 

 Újrahívás 

1. Vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a kihangosító gombot . 



 

2. Nyomka meg a REDIAL gombot az utoljára hívott telefonszám újrahívásához. 

 Előhívás 

1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot. 

2. Hívja számot, amit szeretne hívni, ha hibázik a számok beütésekor, a DEL megnyomásával 

szerkesztheti a telefonszámot. 

3. Nyomja meg a REDIAL gombot, és a szám hívásba kerül. 

 Auto-újrahívás  

1. Nyomja meg a kihangosítás gombot , hívja a számot, ha foglalt hangot hall. 

2. Nyomja meg a REDIAL gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához, ami minden 6 

másodpercben megtörténik, ameddig nem lesz vonal.    

Auto-Újrahívás alatt, ha felveszi a kézibeszélőt vagy megnyomja a  gombot, a beszélgtés 

befejeződik. 

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE 

A telefon 28 bejövő hívást rögzíthet. Amikor a memória megtelt, a legkorábbi (kivéve VIP) helyére 

kerül.            

Ha titkos számról érkezik hívás az LCD kijelzőn ….p…. jelenik meg 

Ha hívás azonosítót nem tartalmazó hálózatról érkezik hívás, az LCD kijelzőn ….o…. jelenik meg 

 Bejővő hívások áttekintése 

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).  

2. Alapállapotban nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a telefonszámok áttekintéséhez. 

3. Ha mindent átnézett, az LCD …END… jelzést jelez ki. 

 Visszahívás 

1. Válassza ki a megfelelő telefonszámot a híváslistából a ▲ vagy ▼ gombokkal. 

2. Nyomja meg a REDIAL gombot a kiválasztott szám automatikus hívásához. 

3. Vagy nyomja meg a REDIAL gombot kétszer a telefon automatikusan hozzá adja a számhoz a 

“0” előhívót. A készülék hívni fogja a megadott telefonszámot. 

A telefon képes kiszűrni a helyi körzetszámokat, ha azok be vannak állítva (Lásd a helyi körzetszám 

beállítását).  

Távolsági hívás visszahívása:  

Ha az LCD-n egy távolsági hívás szám jelenik meg, nyomja meg kétszer a REDIAL gombot, a 

telefon automatikusan hozzáadja a „0” -t, és tárcsázza az LCD-n megjelenő számot. Ha a vonal 

foglalt, nyomja meg a REDIAL gombot a szám ismételt tárcsázásához. 

 Bejövőhívások törlése 

1. Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot.  

2. Nyomja meg a DEL gombot a szám törléséhez, majd az LCD megjeleníti a következő számot. 

Megjegyzés: Nyomja meg a DEL gombot 3 másodpercig, az összes bejövő üzenet törlődik. 

 

 



 

A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA, 

TÖRLÉSE  

A telefon képes rögzíteni 5 kimenő hívás adatait és a beszélgetés időt. Áttekintheti, visszahívhatja 

és törölheti a kimenő hívásokat. 5 kimenő hívás után, a legelső kitörlődik. Ha a kimenő hívásokat 

tekinti át, az LCD nem a valódi dátumot és időt fogja kijelezni, hanem a pontos beszélgetés időt. 

 Áttekintés 

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).  

2. Nyomja meg az OUT gombot az LCD-n az utoljára hívott szám látható.  

3. Az OUT gomb ismételt megnyomásával egyesével megnézheti a kimenő hívások 

telefonszámait, az összes kimenő szám ellenőrzése után a kijelzőn ...END… jelenik meg 

 Visszahívás  

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).   

2. Nyomja meg az OUT gombot, majd válassza ki a megfelelő számot 

3. Ezután nyomja meg a “REDIAL” gombot, a kiválasztott szám automatikusan tárcsázva lesz. 

 Törlés 

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve), az OUT gombbal keresse meg a 

törölni kívánt telefonszámot. 

2. A törléshez nyomja meg a DEL gombot, majd az LCD kijelzü a következő számot jeleniti meg. 

Megjegyzés: Nyomja meg a DEL gombot 3 másodpercig, az összes bejövő üzenet törlődik. 

VIP SZÁM HOZZÁADÁSA                                                                     

Alapálapotban keresse ki a kiválasztott számot,  

1. Nyomja meg a “VIP/P” gomot a VIP státusz beállításához. A kijelzőn  ikon jelenik meg.  

2. Nyomja meg a “VIP/P” újra, ekkor a VIP szám átkerül a normál hívószámok közé és az  ikon 

eltűnik a kijelzőről.  

3. A VIP számként beállított hívószámot nem lehet kitörölni, azonban ha 3 másodpercig lenyomva 

tartja a DEL gombot, minden szám törlődni fog, a VIP-ek is.  

Megjegyzés:  

1. Ha a memória megtelik, az eszköz kitörli a legelső nem VIP számot. 

2. De ha minden szám VIP-ként van beállítva, akkor a legelső VIP számot fogja kitörölni.  

3. Ha VIP számról érkezik a hívás azt a készülék egy speciális hangal fogja jelezni.  

BEÁLLÍTÁSOK                                                                                   

Dátum és idő beállítása    

1. Alapállapotban nyomja meg a SET beállítás gombot. Az LCD-n megjelenik a SET 1 DATE felirat. 

2. Nyomja meg ismét a SET gombot, az LCD-n az év utolsó két számjegye villogni kezd.  

3. Az ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az évet, a SET megnyomásával megerősítheti az évszámot 

és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc beállítására. 

4. A DEL megnyomásával kiléphet. 

Megjegyzés:  Honap: 1-12   Nap: 1-31   Óra: 00-23   Perc: 00-59 



 

HELYI KÖRZETSZÁM BEÁLLÍTÁSA 

1. Alapállapotban nyomja meg SET beállítás gombot, majd nyomja meg a ▲ gombot, Az LCD-n 

megjelenik a SET 2 CODE felirat 

2. Nyomja meg ismét a SET gombot, az LCD CODE - - - - -  mutat 

3. Az ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a körzetszám első számjegyet. 

4. Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez és a második számjegybeállítás megadásához, 

kövesse ugyanezeket az lépéseket az utolsó 4 számjegy beállításához. 

5. A DEL megnyomásával kiléphet. 

Megjegyzés: Ha a helyi körzetszám csak 4 számjegy, az utolsó számjegy maradhat “-”.  

A helyi körzetszám beállítása után az egység automatikusan kiszűri a körzetszámot, ha a bejövő 

hívószám az első számjegyei azonosak a helyi körzetszámmal.  

PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA 

1. Alapállapotban nyomja meg SET beállítás gombot, majd nyomja meg kétszer a ▲ gombot, Az 
LCD-n megjelenik a SET 3 PCODE felirat 

2. Nyomja meg ismét a SET gombot, az LCD-n megjelenik PCODE --, az első „-“ villogni kezd és 

jelzi, hogy beállítható a PABX kód első számjegye. 

3. Az ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be PABX kódot. Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez 

és állítsa be a második számjegyet. 

4. A többi számjegy beállításához ugyanezeket a lépésekett kell végrehajtani. 

Megjegyzés:  

1. Ha csak egy számjegy van a PABX kódból, hagyja a második számjegyet “-“. 

2. Ha be van állítva a PABX kód, a bejövő hívás visszahívásakor vagy a szám előzetes 

tárcsázásakor, és ha a szám 6 vagy több, mint 6 számjegy, a telefon automatikusan hozzáadja 

a PABX kódot a bejövő számhoz vagy az előhívó számhoz. Amihez nem tartozik PABX kód, 

szüneteltet 1 másodpercet. 

AUTO IP BEÁLLÍTÁSA  

Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 3-szor nyomja meg ▲ gombot, az LCD-n 

megjelenik SET 4 AUTO IP.   

Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, így a felhasználóknak nem kell beállítani ezt az elemet.   

TÁRCSÁZÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA    

1. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 4-szer nyomja meg ▲ gombot, az LCD-n 

megjelenik SET 5 P-T. 

2. Nyomja meg a SET gombot, az LCD-n TONE jelenik meg, a ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával 

kiválaszthatja a TONE vagy PULSE módot. 

TÁRCSÁZÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA   

1. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 5-ször nyomja meg ▲ gombot, az LCD-n 

megjelenik SET 6 ALAR 

2. Nyomja meg a SET gombot, az LCD-n ALAR OFF jelenik meg, a ▲ vagy ▼ gombok 

segítségével válassza ki ON vagy OFF.  



 

3. Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez. 

Ha a tárcsázásgátló be van kapcsolva, a felhasználók, akik ugyanazon a vonalon keresztül 

szeretnének tárcsázni (párhuzamos telefon), egy „DI-DI, DI-DI” hangjelzést hallanak, és nem 

fognak tudni hívást kezdeményezni. 

LCD KONTRASZT BEÁLLÍTÁSA 

1. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot majd nyomja meg 6-szor a ▲ gombot, az LCD-n 

SET 7 LCD fog megjelenni 

2. Nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn LCD 3 látható, nyomja meg a SET gombot, és a kijelzőn 

LCD 3 jelenik meg, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot hogy tudjon választani a 1-5 közötti 

erősségeken. 

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

NÉMÍTÁS FUNKCIÓ 

Ha beszélgetés közben szeretne beszélni valakivel, és nem akarja, hogy a másik vonal 

végén levő személy hallja a hangját, nyomja meg a MUTE/RING gombot a hangküldés 

leállításához, az LCD kijelzőn a „MUTE” felirat jelenik meg. A beszélgetés 

visszaállításához nyomja meg ismét a MUTE/RING gombot. 

CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁS                                                                           

8 különböző csengőhangot tudunk beállítani: 

1. Alapállapotban nyomja meg a MUTE/RING gombot, a kijelzőn a RING 01 látható. 

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, hogy kiválassza a csengőhangot.   

Besides, you can also press MUTE/RING key repeatedly to select the ringer. 

 ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA    

 Telefonszám elmentése az egy gombos memóriába 

1. Alapállapotban írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából 

2. Nyomja meg a SET gombot, Majd nyomja meg az M1 gombot a tároláshoz.. 

 Hívásindítás az egy gombos memóriából  

Alapállapotban vagy felvett kézibeszélőnél nyomja meg az M1 gombot az elmentett telefonszám 

hívásához. Ha a szám 6-jegyű vagy több, mint 6-jegyű, előbb hozzáadja a PABX kódot. 

KIHANGÓSÍTŐ HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA                                                                                 

A kihangosító üzemmódban nyomja meg többször a VOL gombot a hangszóró hangerejének 

beállításához. A HI és LO között 2 választási szint van. 

VISSZAHÍVÁSI FUNKCIÓ                                                                                 

A FLASH gomb visszahívási funkciója támogat különböző speciális hálózati szolgáltatásokat, például a 

hívásvárakoztatást, az átviteli hívást stb. Ezeknek a szolgáltatásoknak előfizetésre van szükségük, és a 

műveletek a szolgáltatoktót függenek. 

SZÜNET FUNKCIÓ                                                                                



 

Ha alközpontról (PABX) telefonál, írja be a fővonal eléréséhez szükséges kódot, ami általában “0” vagy 

“9”), nyomja meg a VIP/P gombot, majd írja be a telefonszámot. Újrahíváskor nem kell megadnia a 

fővonal eléréséhez szükséges kódot és nem kell megnyomnia a VIP/P gombot, csak a REDIAL 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 hívásfogadás 

 Ellenőrizze, hogy az Tone vagy Pulse üzemmód megfelelően van-e beállítva. 

 Rozsdásak vagy folynak az elemek  

 Cserélje ki az elemeket. 

 Zaj  

 Ellenőrizze, hogy az áramkör nem-e szakadt meg, cserélje ki az áramkört. 

 Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nedves vagy rozsdás, cserélje ki a csatlakozót. 

 Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani 

 Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben. 

 Ellenőrizze, hogy nem-e túl sok meghosszabítást használnak-e, vagy a meghosszabítás 

minősége elég jó, módosítsa a rossz meghosszabítást. 

 A legtöbb funkciót nem lehet használni  

 Ellenőrizze az elemeket (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket).      

 Az elem jó állapotban van, húzza ki a telefonvonalat, vegye ki az elemeket, majd 10 perc múlva 

telepítse újra 

 
 
 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék 
kategóriába  tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, 
ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek által 
okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi egeszségre  es 
testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és elektronikus 
keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  speciális hulladék 
gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  
oltalmazván környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes 
elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a 
víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, 
hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra 
szerint. 

 

 
Forgalmazó: 
VITACOM ELECTRONICS SRL. 
Adószám: RO 214527 
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 
Tel: +40-264-438401* 
export@vitacom.ro www.vitacom.ro 

mailto:export@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

