
 

MANUAL DE UTILIZARE 
Model: CD001 

Telefon cu fir de masă cu afişaj 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe 

toată perioada utilizarii aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod comandă:    negru: PHONE-CORD-CD001BK-WL 

alb: PHONE-CORD-CD001WE-WL



 

INTRODUCERE                                                                                      

Acest manual este conceput pentru a vă familiariza cu acest telefon. Pentru a obține o utilizare maximă de 

la noul dvs. telefon, vă sugerăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de ao utiliza. 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ     

Atunci când utilizați echipamentul dvs. telefonic, trebuie respectate  întotdeauna următoarele măsuri 

de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire a persoanelor: 

1. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. 

2. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile. 

3. Deconectați produsul de la priza de perete înainte de curățare. Nu utilizați produse de curățare lichide sau cu 

aerosoli. Utilizați o cârpă umedă pentru curățare. 

4. Nu plasați acest produs pe un într-un loc instabil. Produsul poate cădea, cauzând deteriorarea gravă a 

produsului. 

5. Nu supraîncărcați prizele de perete și cablurile prelungitoare, deoarece acest lucru poate duce la risc de 

incendiu sau șoc electric. 

6. Nu împingeți niciodată obiecte prin orificiile carcasei deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune 

periculoase sau pot scurta părți care ar putea duce la riscul de incendiu sau șoc electric. Nu vărsați niciodată 

lichid de orice fel pe produs. 

7. Nu utilizați acest aparat în timpul unei furtuni cu electricitate, mutați sau deconectați unitatea, poate exista 

un risc la distanță de șocuri electronice de la fulgere și tunete. 

CARACTERISTICI                                                                                         

 Sistem compatibil FSK / DTMF   

 Ecran LCD cu 16 cifre, cu calendar  

 Memorarea ultimelor 28 de apeluri primite și 5 de apeluri de ieșire   

 Memorare cu o singură apăsare 

 Numărul VIP poate fi setat   

 Funcție de cod de zonă cu 5 cifre   

 Funcția de pre-apelare și editare    

 Funcția de pauză 

 5 niveluri contrast reglabil LCD      

 8 tipuri de ton de apel selectabile            

 Ton de apel special pentru apelurile VIP             

 Modul de apelare puls și ton text compatibil             

 2 nivele de control al volumului mâini libere                

 Comutarea în mâini libere și difuzorul               

 Reapelare și funcția de reapelare automată                          

 Timp de flash  6  00ms  

  Indicator cu LED    

 Montare pe perete 

 



 

Descriere telefon                                                                            

  
 
 
 
 



 
 

INIŢIERE                                                                                

1. Conectați un capăt al cablului de linie la mufa cu inscripția LINE al unității de bază și celălalt la priza de 

perete.  

2. Conectați receptorul la mufa din partea stângă al unității de bază.  

3. Pentru stocarea memoriei și pentru funcționarea ecranului LCD este nevoie de 3 bucăți de baterii AA cu 

1.5 volți. Fără bateriile introduse, ecranul este inactiv când aparatul este așezat.  

4. Atenție! Aparatul are o funcție de identificare a apelantului, dar acesta depinde de furnizorul de servicii. 

5. Contactați furnizorul de servicii pentru afișarea numerelor de apel.  

 

MONTAREA PE PERETE 

1. Telefonul poate fi montat pe perete. Marcați două puncte  la o distanţă de 72mm între ele  pe perete.. 

Introduceți diblurile și șuruburile (nu sunt incluse) în perete lasând capatul holşuruburilor cativa mm in 

exterior poziţionând spatele bazei telefonice. Reglați șuruburile dacă este necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scoateți suportul receptorului și rotiți-l cu 180 de grade, iar apoi împingeți înapoi suportul. Puneți înapoi 

receptorul pe suport și astfel fixați receptorul la aparatul telefonic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRELUARE  APEL                                                                                 

 Atunci când intră un apel, telefonul sună, iar ecranul LCD va afișa data, ora și numărul de telefon. În cazul 

unui apel nou, pe ecran apare indicatorul "NEW" (NOU). 

Dacă se primește un alt apel de la același număr de telefon, pe ecranul LCD se va afișa pictograma "REP". 

NOTĂ: Atenție! Afișarea numărului de apel și identificarea apelului depind de furnizorul de servicii. 

Dacă aveți întrebări referitor la cele amintite, vă rugăm contactați furnizorul de servicii. 

 Preluarea unui apel cu receptorul 

1. În cazul unui apel primit ridicați receptorul după care puteți să vorbiți cu partea apelantă. 

2. După terminarea conversației așezați receptorul pe bază. 

 Activarea handsfree-ului 

1. După ce ați ridicat receptorul, apăsați tasta  Handsfree, după care așezați receptorul pe bază. 

2. După terminarea conversației, apăsați din nou tasta  Handsfree. 

 Preluarea unui apel în modul Handsfree 

1. În cazul unui apel primit apăsați tasta  Handsfree, după care puteți să vorbiți cu partea 

apelantă 

După terminarea conversației, apăsați din nou  tasta Handsfree. 

INIŢIERE APEL                                                                                        

 Apelare de pe receptor 

1. Ridicați receptorul. 

2. Așteptați tonul de apel și apoi introduceți numărul de telefon. Pe ecranul LCD se afișează timpul de 

vorbire pe telefon. 

3. După convorbire reașezați receptorul pe bază. 

 Apel cu Handsfree 

2. Apăsați  tasta Handsfree. 

3. Așteptați tonul de apel și apoi introduceți numărul de telefon 

4. După conversație, apăsați din nou  tasta Handsfree. 

 Reapelare 

1. Ridicați receptorul sau apăsați  tasta Handsfree. 

2. Apăsați tasta REDIAL, ultimul număr apelat va fi reapelat de aparatul. 

 Preapelare 

1. Când receptorul se află pe bază, formați numărul de telefon. 

2. Apelați numărul pe care doriți să-l apelați, dacă faceți o greșeală atunci când introduceți numerele, 

prin apăsarea tastei DEL puteți edita numărul de telefon. 

3. Apăsați tasta REDIAL și numărul este format. 

 Reapelare automată 



 

1. Apăsați tasta difuzorului , apelați numărul dacă auziți tonul de ocupat. 

Apăsați butonul REDIAL pentru a reapela ultimul număr apelat, ce se va realiza la fiecare 6 secunde până 

când nu va fi o linie. În timpul Reapelării automate, dacă preluați receptorul sau apăsați tasta , 

conversația se termină. 
 

Când memoria este plină, la un apel nou cel mai vechi număr este șters (excepție VIP) 
Dacă un apel vine de la un număr secret, ecranul LCD afișează semnul " ................................ p ...... ". 

Dacă un apel vine dintr-o rețea care nu conține identificator de apelare, ecranul LCD afișează semnul 

"... o ...................... ". 

Revizuirea 

1. În starea de bază, apăsați UP / - sau DOWN / + pentru a derula numerele de telefon. 

2. Dacă ați verificat totul, ecranul LCD va afișa " ................... END …” 

 Reapelare 

1. Folosiți tastele UP / - sau DOWN / + pentru a selecta numărul de telefon corespunzător din lista de 

apeluri, 

2. Apăsați tasta REDIAL pentru a forma automat numărul selectat. 

3. Sau apăsați de două ori tasta REDIAL pentru a adăuga automat preapelantul "0" la număr. Telefonul 

dvs. va apela numărul de telefon specificat. 

Telefonul dvs. poate filtra codurile zonelor locale dacă acestea sunt configurate. 

 Ștergerea apelurilor primite 

Selectați numărul de telefon pe care doriți să îl ștergeți și apăsați DEL pentru a șterge numărul. Notă: dacă 

doriți să ștergeți toate numerele, apăsați și țineți apăsat pe tasta DEL timp de 3 secunde. 

 

Telefonul dvs. poate înregistra datele și timpul de convorbire pentru 5 apeluri de ieșire. Puteți să revizuiți, 

să reapelați și să ștergeți apelurile de ieșire. După 5 apeluri de ieșire, primul este șters. La vizualizarea 

apelurilor de ieșire, ecranul LCD nu va afișa data și ora reală, ci timpul exact de convorbire. 

Revizuire 
1. În starea de bază, apăsați butonul OUT / x de pe ecranul LCD pentru a afișa ultimul număr pe 

care l-ați sunat. Apăsând în mod repetat butonul OUT / x, puteți să vizualizați unul câte unul 

numerele de telefon ale apelurilor de ieșire. 

 Reapelare 

1. În starea de bază, apăsați butonul OUT / x , și apoi selectați numărul dorit. Apoi apăsați butonul 

"REDIAL", numărul selectat va fi reapelat automat. 

 Ștergere 

1. În starea de bază, apăsați butonul OUT / x pentru a găsi numărul de telefon pe care doriți să îl ștergeți. 

REVIZUIREA, REAPELAREA ȘI ȘTERGEREA NUMERELOR DE TELEFON ALE APELURILOR DE 

INTRARE 

REVIZUIREA, REAPELAREA, ȘTERGEREA NUMERELOR APELURILOR DE IEȘIRE 



 

2. Pentru a șterge, apăsați butonul DEL, 

Pentru a șterge toate numerele de telefon, țineți apăsată butonul DEL timp de 3 secunde.  

ADAUGARE NUMAR VIP                                                                        

Găsiți numărul selectat pe pagina de bază. 

1. Apăsați butonul "VIP / P" pentru a seta statutul VIP. "" Apare pe ecran imaginea “ ”. 

2. Apăsați din nou "VIP / P", astfel numărul VIP va fi mutat între numerele de apel  și imaginea  "  ”va 

dispare de pe ecran. 

3. Numărul pe care l-ați setat ca număr VIP nu poate fi șters, dar dacă apăsați și țineți apăsat tasta DEL timp 

de 3 secunde, toate numerele vor fi șterse, inclusiv și cele VIP. 

1. Dacă memoria este plină, aparatul va șterge primul număr non-VIP. 

2. În cazul în care fiecare număr este setat ca VIP, primul număr VIP va fi șters. 

3. Dacă apelul este primit de pe un număr VIP, apelul va fi semnalat de un sunet special. 

 

SETARI MENIU                                                                                   

 Setarea datei și a orei 

1. Pe pagina de bază, apăsați butonul SET = Setare. Ecranul LCD va afișa SET 1 DATE. Apăsați din nou 

butonul SET, ultimele două cifre ale anului luminează intermitent pe ecranul LCD. 

2. Apăsați UP / - sau DOWN / + pentru a seta anul. 

3. Apăsați SET pentru a confirma anul și treceți la setarea pentru lună, zi, oră, minut. 

4. Apăsați DEL pentru a ieși. 

SETAREA CODULUI 2                                                                                   

Această funcție diferă de la țară la țară. În Ungaria nu funcționează. 

 

SETAREA CODULUI PBX                                                                                   

1. Pe pagina de bază apăsați butonul SET și apăsați butonul UP/- de două ori. Pe ecranul LCD se afișează 

SET3 PCODE. 

2. Apăsați butonul SET pentru a confirma. Afișajul arată PCODE - primul "-" clipește și indică faptul că 

trebuie introdusă prima cifră a codului PBX. 

3. Apăsați UP/- sau DOWN/+ pentru a seta codul PBX. Apăsați SET pentru a confirma și apoi 

introduceți a doua cifră. 

4. Repetați pașii și introduceți celelalte cifre. 

Observație: 

1. Dacă codul PBX are doar o singură cifră, al doilea lăsați necompletat "-". 

Dacă ați setat codul PBX pe aparatul dvs., atunci când reapelați un numărul de telefon al apelului 

de intrare (REDIAL) sau inițiați un apel prin apăsarea tastei REDIAL (iar numărul de telefon conține 

6 sau mai multe cifre), telefonul adaugă automat codul PBX la numărul de telefon și introduce o 



 

LCD 3 

pauză de 1 secundă. Codul PBX setat funcționează și pentru numerele setate în memorie. 

Codul PBX este de obicei 0 sau 9, dar acesta poate fi dependent de PBX. 

Notă: această funcție poate varia în funcție de zonă. 

SET TIP DE AJUTOR    

1. Apăsați  SET  și apoi apăsați  ▲ de 4 ori  , Se afișează ecranul LCD  SET 5 PT  . 

2.  Apăsați  SET  pentru confirmare, afișajul LCD va arăta  TON  , apasaţi  ▲  sau  ▼  pentru a selecta  TON  

sau  PULS  .  

SETĂ FUNCȚIA DE ANTI-DIALING   

1.  Apăsați  SET și apoi apăsați  ▲  c  de 5 ori  , Afișaje LCD  SET 6 ALAR  

2.  presa  A STABILIT  pentru confirmare, afișajul LCD  ALAR OFF  , presa  ▲  sau  ▼  pentru a selecta  PE  

sau  OFF  .  

3. Apăsați  SET pentru confirmare. 

Când setarea anti-apelare este setată la ON, utilizatorii care doresc să formeze folosind o extensie (telefon 

paralel) prin aceeași linie vor auzi un bip "DI-DI, DI-DI" în mod continuu și nu li se va permite să efectueze 

un apel. 

SET CONTRAST LCD    

1. Pe pagina de bază apăsați butonul SET, apoi de 4x butonul UP/-. Pe ecranul LCD se afișează 

SET 5 LCD. 

2. Apoi apăsați din nou butonul SET, pe ecran se va afișa , apăsați butonul SET, pe 
ecran 
se va afișa LCD 3, apăsați butoanele UP/- sau DOWN/+ pentru a putea alege dintre intensitățile de 1-5. 

3. Apăsați butonul SET pentru a confirma și a ieși. 

 

FUNCŢIA MUTE 

 În timpul conversației, dacă vrei să vorbești cu altcineva și nu vrei ca în receptorul telefonului să vi se auda 

vocea,  apasaţi  MUTE / RING  ,  pe LCD va fi afişat textul  „  MUT  “. Pentru a relua conversația, apăsați  

MUTE / RING  din nou.  

 

SET TONUL DE RING                                                                           

Putem seta 8 tonuri diferite de apel. 

1.Pe pagina de bază apăsați tasta HOLD/RING/÷ , iar pe ecran se va afișa RING 01.  

2.Apăsați tastele UP/- sau DOWN/+ pentru a selecta tonul de apel. 

ONE TOUCH MEMORY - MEMORIE CU O SINGURĂ ATINGERE 

 Salvarea unui număr de telefon în memoria cu o singură atingere 

1. Introduceți numărul de telefon, sau alegeți din lista apelurilor de ieșire/intrare. 

2. Apăsați tasta SET . 

3. Apoi apăsați tasta M1 pentru a stoca numărul de telefon. 

 



 
 Inițiați un apel din memoria cu o singură  atingere 

În starea de bază, sau cu receptorul în mână, apăsați tasta M1 pentru a apela numărul de telefon 

corespunzător. Telefonul va adăuga codul PABX înaintea numărului dacă numărul este de 6 cifre sau mai 

mult de 6 cifre. 

MOD MAINI LIBERE - VOLUM                                                                            

În modul "mâini libere", apăsați  VOL  în mod repetat, pentru a regla volumul difuzorului. Există 2 nivele de 

selecție între  HIGH  și  LO  . 

FUNCȚIA FLASH                                                                                

În cazul unelor servicii, este necesară funcția FLASH, de exemplu, apel în așteptare, apel conferință. 

Timpul flash este de 100 ms. 

Funcția de pauză                                                                                  

Dacă vorbiți de pe centrală locală (PABX), introduceți codul pentru accesarea liniei principale, (care de obicei 

este "0" sau "9"), apăsați butonul VIP/P și introduceți numărul de telefon. La reapelare, nu trebuie să 

introduceți codul necesar pentru a accesa linia de principală, și nu trebuie să apăsați butonul VIP/P, numai 

butonul REDIAL 

OBSERVAȚII                                                                                              

Deconectați linia telefonică atunci când instalați sau înlocuiți bateriile. 

 

DEPANARE                                                                          

Nu are sunet 
+ Asigurați-vă că receptorul se află pe bază și dacă linia funcționează. 

? Bateriile sunt oxidate sau curg 

+ Schimbați bateriile. 

? Zgomot 
+ Verificați dacă soclul nu este umed sau oxidat. 

? La apelurile primite aparatul telefonic sună o dată, apoi se deconectează. Puteți să inițiați un apel 

+ Verificați dacă soclul nu se află într-un mediu umed. 

? Nu se vede nimic pe ecranul LCD 
+ Verificați dacă contrastul LCD este setat corect. S-ar putea că bateriile sunt descărcate. 

? Nu sună 

+ Asigurați-vă că soneria nu este setată la OFF 

? Cele mai multe funcții nu pot fi utilizate 
+ Verificați bateriile (dacă bateriile sunt descărcate, înlocuiți-le.) 

Dacă bateriile nu sunt descărcate, scoateți-le, deconectați cablul, apoi reașezați bateriile la loc, și 
reintroduceți cablul după 10 minute 
 

ANUNȚ PRELIMINAR. 
 
 

OBSERVAȚIE: ORICE CARACTERISTICĂ A DISPOZITIVULUI POATE FI MODIFICATĂ FĂRĂ VREUN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

seurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de 
deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale 
grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de 
colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca 
acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei 
polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 
separate a EEE: 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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