Instrukcja obsługi – wersja skrócona
Aparat telefoniczny przewodowy

MT-571 Alicja

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o
zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.
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I.

Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

1. Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
2. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek
cieplnych, piecyków itp.
3. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia
używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych środków, ani
środków czyszczących w aerozolu.
4. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.
5. Poza przypadkami opisanymi w rozdziale XI „Rozwiązywanie prostych
problemów”, urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku
problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp
Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie
internetowej Mescomp Technologies).
UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia
powoduje utratę gwarancji.
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II.









Właściwości
Duży, czytelny wyświetlacz.
Duże i funkcjonalne klawisze.
3 numery pamięci bezpośredniej.
10 numerów pamięci pośredniej – wybieranie za pomocą dwóch klawiszy .
Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia.
Pamięć do 30 numerów przychodzących.
Pamięć do 5 numerów wychodzących.
Tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez podnoszenia
słuchawki (SPEAKER PHONE).
Regulacja głośności Speaker phone- 2 poziomy.
Regulacja kontrastu wyświetlacza – 5 poziomów.
Dzwonek – 16 monofonicznych melodii dzwonka.
Data/godzina.
Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy.
Pulse/Tone.
Powtarzanie ostatnio wybranego numeru – Redial.
Flash.










III.

Instalacja:

UWAGA:
Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu
zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.
1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej
części
słuchawki)
z
aparatem (gniazdo od spodu
aparatu).
Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ściance
aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali.
Przy wybieraniu trybu DTMF wybrać cyfrę 0.
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Opis klawiszy i przycisków

IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V.

Przycisk DÓŁ (DOWN)
Przycisk GÓRA (UP)
Przycisk USTAW (SET)
Przycisk WYCH. (OUT)
Przycisk USUŃ (DEL)
Przycisk “*”
Przycisk “0”
Przycisk “#”
Speaker phone - HF

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przycisk REDIAL (RD
Przycisk Flash (F)
Przycisk GŁOŚNOŚĆ (VOL)
Klawiatura numeryczna
Przycisk Pamięć 3
Przycisk Pamięć M2
Przycisk Pamięć (MEMO)Przycisk Pamięć M1

Funkcje przycisków i przełączników:
1. Klawiatura numeryczna.
2. Przycisk GŁOŚNOŚĆ (VOL)-służy do zmiany głośności melodii dzwonka oraz
głośności Speaker phone.
3. Przycisk USUŃ (DEL)-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz
wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.
4. Przycisk WYCH (OUT)- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić
wychodzące numery.
5. Przycisk Speaker phone (HF). Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie
głośnomówiącym bez konieczności podnoszenia słuchawki.
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6. Przycisk Pamięci bezpośredniej- możesz „pod tym klawiszem” zapisać żądany
numer do szybkiego wybierania.
7. Przycisk Pamięć (MEMO)- służy do zapisywania numeru w pamięci
bezpośredniej.
8. Przycisk Flash (F)- służy do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa
kalibrowana). Przycisk służy do przełączania rozmowy na inny telefon (w
przypadku wewnętrznych central telefonicznych).
9. Przycisk USTAW (SET)- służy do zapisywania ustawień.
10. Przycisk
DÓŁ (DOWN) -służy do przeglądania menu lub numerów
przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na
wyświetlaczu pojawi się napis ---END---.
11. Przyciski GÓRA (UP) -służy do przeglądania menu lub numerów
przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na
wyświetlaczu pojawi się napis ---END---.
12. Przycisk REDIAL (RD)- służy do wykonania połączenia z ostatnim wybranym
numerem. Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali,
należy nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie
wybrany. Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę,
podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

VI.

Ustawienia
Ustawienie daty i godziny
Aby ustawić datę i godzinę.
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET) przy odłożonej słuchawce
na telefon.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE .
3. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień roku.
4. Na wyświetlaczu zaczną migać 2 ostatnie cyfry roku np „16” -. „2016”
5. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić rok
6. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień miesiąca.
7. Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra odpowiedzialna za miesiąc np. „1”
8. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić miesiąc
9. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień dnia.
10. Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra odpowiedzialna za dzień np. „1”.
11. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić dzień.
12. Kolejno taką samą metodą ustawiamy czas: godzinę i minuty.
13. Naciśnij USTAW (SET) aby zatwierdzić i przejść do kolejnych ustawień.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)
UWAGA: Funkcja nieużywana w Polsce!
Aby ustawić kod strefy:
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
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2. Za pomocą przycisku USTAW(SET) przejdź do momentu aż na wyświetlaczu
pojawi się napis SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW (SET).
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE ----- zacznie „migać” pierwszy.
4. Przyciskami GÓRA (UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz żądaną cyfrę.
5. Naciśnij przycisk USTAW (SET), następnie zacznie „migać” drugi „-„
przyciskami GÓRA (UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz druga cyfrę kodu strefy, a
następnie naciśnij przycisk USTAW (SET). Postępuj tak samo, aby wprowadzić
kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW (SET).
UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np.
gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11
11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu PABX
UWAGA: Funkcja potrzebna wyłącznie w przypadku zastosowania PABX.
1. Aby ustawić kod, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
2. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu
pojawi się napis SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk
USTAW (SET_.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis PCOdE-- oraz „migający” 4. Za pomocą przycisków GÓRA(UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz kod wyjścia, a
następnie naciśnij klawisz USTAW (SET).

Ustawienie kontrastu wyświetlacza
1. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu
pojawi się napis SET 4 LCD, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW
(SET).
2. Na wyświetlaczu pojawi się kontrast wyświetlacza np. LCD4.
3. Klawiszami GÓRA(UP) ;lub DÓŁ(DOWN zmieniamy kontrast wyświetlacza .
4. Naciśnij SET aby zapisać ustawienia.

Ustawienie Pulse- Tone
1.
2.

3.
4.
5.

Aby ustawić wybieranie plusowe lub tonowe wejdź do menu za pomocą
przycisku USTAW (SET).
Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis SET 5 P-T, aby wejść w ustawienia naciśnij
przycisk USTAW (SET).
Na wyświetlaczu pojawi się napis PULSE lub TONE.
Klawiszami GÓRA (UP) ;lub DÓŁ(DOWN wybieramy jedną z 2 dostępnych
opcji.
Naciśnij SET aby zapisać ustawienia.

Ustawienie czasu Flash
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1.
2.

3.
4.
5.

Aby ustawić czas Flash, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis SET 6 Flash , aby wejść w ustawienia naciśnij
przycisk USTAW (SET).
Na wyświetlaczu pojawi się napis np. Flash 100.
Klawiszami GÓRA(UP) ;lub DÓŁ(DOWN) ustawiamy wartość : 90-1000 ms
Naciśnij USTAW (SET) aby zapisać ustawienia.

Pamięć bezpośrednia
1. Przy odłożonej słuchawce na telefon wybieramy żądany numer używając
klawiatury numerycznej.
2. Przyciskamy klawisz USTAW (SET).
3. Następnie przyciskamy jeden z klawiszy pamięci M1,M2,M3 pod, którym
chcemy wybrany numer.
Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:
1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk SPK, następnie naciśnij klawisz pod
którym zapisany jest dany numer – M1, M2 ,M3.

Pamięć pośrednia
1. Przy odłożonej słuchawce na telefon wybieramy żądany numer używając
klawiatury numerycznej.
2. Przyciskamy USTAW (SET).
3. Następnie naciskamy jeden z 10 klawiszy numerycznych (0-9).
Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:
1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk HF, następnie naciśnij klawisz MEMO
oraz przycisk pod którym zapisany jest dany numer – 0-9.

VII.

Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego
operatora.
Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer
pamięci pośredniej i bezpośredniej.

VIII.

Odbieranie połączeń przychodzących
Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli
sie numer abonenta dzwoniącego, data oraz godzina połączenia. Aby odebrać
podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym naciśnij
przycisk . Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk HF.
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UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty:
-P- oznacza, że numer jest zastrzeżony.
-0- centrala nie może ustalić numeru.
-E- oznacza, że nastąpił błąd sygnału.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego
operatora.
Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer
pamięci pośredniej i bezpośredniej. Urządzenie zapisuje do 30 numerów
przychodzących.

IX.

Nawiązywanie połączeń
1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą
klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym -naciśnij przycisk HF.

X. Przeglądanie numerów rozmów przychodzących i
wychodzących
Aby przeglądać numery wychodzące:
1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYCH. (OUT).
2. Na wyświetlaczu pojawią się połączenia wychodzące.
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYCH. (OUT).
Aby przeglądać numery przychodzące.
1. Przy odłożonej słuchawce, na telefonie naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. Na wyświetlaczu pojawią się połączenia wychodzące .
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.
UWAGA: .Aby usunąć numer podczas przeglądania numerów naciśnij przycisk
USUŃ (DEL).

XI.

Rozwiązywanie prostych problemów
Brak sygnału w słuchawce.
Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu lub czy,
linia telefoniczna nie jest uszkodzona.
Zakłócenia
Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

9

Nie można połączyć się z numerem z pamięci pośredniej
Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci pośredniej.
Brak identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego
Upewnij się u operatora, czy funkcja identyfikacji jest włączona.
Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo zainstalowane baterie.
Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania
w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny
zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji
zgodności
Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie
z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii
Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i
sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza
razem z odpadami domowymi.
Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami
likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą.
Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania
zasobów naturalnych.
Data aktualizacji : 01.10.2016
Dystrybutor, producent na zasadach OEM:
Mescomp Technologies S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
Tel. +48 (22) 636 20 00
Fax.+48 (22) 290 32 20
www.mescomp.pl
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