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Specificații tehnice: 

 Buton pentru mute 

 Buton pentru reglarea volumului sonerie 

 Dimensiune (L x W x H): 210 x 85 x 70 mm 

 Culoare: Alb 

 Greutate: 380 g 

 Temperatura functionare: -5…+55°C 
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1. Comenzi de la panoul unitatii centrale: 
 
 Apelarea unui post interior se face tastand numarul apartamentului dorit. Ex: Se doreste 

apelarea apartamentului numarul 12. Se tasteaza „12”.Daca UNITATEA CENTRALA are 

3 digiti pentru apelarea apartamentului 12 se tasteaza “012”. 

 Citirea ceasului de timp real se face apasind tastele: „**”. 

 Anularea ultimei comenzi se face apasind tasta: “#” 

 

2. Comenzi de la postul interior de tip telefon: 

 Deschiderea yalei de la intrarea în scarã, la primirea unui apel de la unitatea centrala, se 

face apasand una dintre tastele 7, 8, 9 sau 0 oricand in timpul convorbirii. 

 Intercomunicarea dintre utilizatori se face ridicand receptorul din furcã, dupa care se 

asteapta tonul de apel si se formeaza numarul de interior dorit. 

 Initierea unei convorbiri de la postul interior spre unitatea centralã se face astfel: se ridicã 

receptorul din furca, se asteapta tonul de apel si se formeaza „#0” sau „007”. Comanda 

de deschiderea yalei se face ca la punctul 2.1. 

 Comanda iluminatului pe scarã: se ridicã receptorul din furca, se asteapta tonul de apel 

si se formeaza ”*” sau „008”. 

 Fixarea orei de avertizare: se ridicã receptorul din furca, se asteapta tonul de apel, se 

formeaza „#1” sau „00”, se tasteaza succesiv ora si minutul (ex: „0645” - ora 06:45). 

Ceasul unitatii centrale este fixat la instalare. si se poate afla conform 1.3. Anularea orei 

de avertizare se face cu o combinatie incorectã (de ex.: „2500”). 

 Acceptatarea/respingerea apelurilor de la celelalte posturi interioare catre postul interior 

se face tastand #4 la postul interior (la respingere, în casca receptorului se aud 2 

semnale sonore, iar la acceptatare se aude 1 semnal sonor). Dupa activarea optiunii de “ 

respingerea apelurilor de la celelalte posturi interioare” postul interior respectiv nu va mai 

primi apeluri de la ceilalti utilizatori. Acest post va primi apeluri doar de la PANOUL 

UNITATII CENTRALE. Dupa activarea optiunii de “ respingerea apelurilor de la celelalte 

posturi interioare” se poate reveni la starea de “acceptare” prin tastarea #4. 
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 Acceptatarea/respingerea tuturor apelurilor spre postul interior se face tastand de la 

postul interior #5 (la respingere, în casca receptorului se aud 2 semnale sonore, iar la 

acceptatare se aude 1 semnal sonor). Respingerea apelurilor dureaza 12 ore, dupa care 

apelurile sunt acceptate din nou. 

Dupa activarea optiunii de “respingerea tuturor apelurilor” postul interior respectiv nu va 

mai primi apeluri atat de la ceilalti utilizatori cit si de la PANOUL UNITATII CENTRALE. 

Aceasta comanda este folosita atunci cind utilizatorul respectiv nu doreste sa fie deranjat 

timp de 12 ore de la activarea optiunii de “ respingerea tuturor apelurilor ”. Dupa 

activarea optiunii de  “ respingerea tuturor apelurilor ” se poate reveni la starea de 

“acceptare” prin tastarea #5. 

 

 

Nota 1: Comenzile care contin „*” sau „#” sunt valabile cand telefonul functioneaza în modul 

TONE. Toate celelalte comenzi sunt valabile atat în modul TONE cat si în modul PULSE. 

 

 

Atentie: Pentru reparatii se apeleaza numai la personalul autorizat de firma producatoare pentru 

a face interventii in sistemele de interfonie. Orice interventie in sistemul de interfonie a unor 

persoane neautorizate duce la pierderea garantiei, si  poate cauza defectiuni majore care 

ulterior vor fi suportate de utilizator.  
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. 
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi scurtcircuite. 
Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercaţi să 
efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service. 
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a acestuia. 
Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a 
accidentelor. 
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea substanţelor 
inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste 
substanţe. 
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă vă este 
distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice. 
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, radiatoare etc. 
Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu 
pământul. 
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod 
substanţial riscul de electrocutare. 
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la exterior. 
Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit. 
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate conduce la rănirea 
gravă a operatorului sau a persoanelor din jur. 
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de protecţie, 
măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti pentru protejarea 
urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, diminuează atât numărul, cât şi 
gravitatea eventualelor accidente de muncă. 
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza 
de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni. Înainte de a efectua orice 
operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi echipamentele de sub tensiunea 
electrică. 

 


