
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 

ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОН 2Е АР-210 
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Введення 

Дякуємо за те, що обрали телефон 2E AP-210. Щоб максимально використати ваш новий телефон, ми 

радимо уважно ознайомитися з цим посібником користувача. 

Інструкція з безпеки 

Використовуючи телефонне обладнання, завжди слід дотримуватися наступних основних заходів 

безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та травми людини: 

1. Прочитайте уважно всі вказівки та інструкції. 

2. Виконуйте всі попередження та інструкції. 

3. Перед очищенням від'єднайте виріб від розетки. Не використовуйте рідкі чистячі засоби чи 

аерозольні очищувачі. Для чищення використовуйте вологу ганчірку. 

4. Не кладіть цей пристрій на нестабільну полицю, підставку або стіл. Продукт може впасти та 

пошкодитися. 

5. Не перевантажуйте настінні розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до виникнення 

пожежі або ураження електричним струмом. 

6. Ніколи не кладіть будь-які об'єкти в цей продукт та гнізда у корпусі, оскільки об'єкти можуть 

торкатися небезпечних точок напруги або деталей, які можуть призвести до ризику виникнення 

пожежі або ураження електричним струмом. Ніколи не розливайте будь-яку рідину на виріб. 

7. Уникайте використання цього пристрою під час грози, не переміщуйте та не від'єднуйте пристрій, 

так як існує бути ризик ураження електричним струмом від блискавки та грому. 

8. Неавторизовані особи або сервісні центри не можуть відкривати та/або обслуговувати даний 

Продукт, навіть якщо є дефект пристрою, бо це призведе до втрати гарантії. Будь ласка, користуйтеся 

послугами лише Авторизованих сервісних центрів. 

Особливості 2E AP-210. 

 Відключення мікрофону 

 Повторний виклик останнього номеру 

 Функція «пауза» набору 

 Кнопка «флеш»  

 Три рівні гучності дзвінка: високий/низький/вимкнений 

 Переключення тонального/імпульсного набору 

 Можливість закріплення на стіні 

 
Початок роботи 

Вставте дріт телефонної трубки у гніздо на лівій стороні телефону та під’єднайте інший бік дроту до 

телефонної слухавки. Підключіть телефонний шнур до гнізда на задній частині телефонної бази, інший 

кінець шнура призначений для підключення до розетки телефонної лінії. 

 

 

 

 



Опис пристрою 

 

1. Відключення мікрофону (MUTE) 4. Повторний виклик останнього номеру (REDIAL) 
2. Функція «пауза» набору (PAUSE) 5. Кнопки для набору номеру 
3. Кнопка «флеш» (FLASH) 6. Перемикач рівня гучності дзвінка: високий/низький/вимкнений 

 7. Переключення тонального/імпульсного набору 

 



Функції та опис операцій 

Отримання дзвінка 

1. Підніміть слухавку та говоріть з іншою стороною. 

2. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона. 

Виклик абонента 

1. Підніміть слухавку. Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер. 

2. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона. 

Використання тонального/імпульсного набору 

Для регулювання режиму імпульсного та тонального набору використовуйте перемикач 7 (P/T): 

переведіть перемикач у положення P (Імпульсний) або T (Тональний). 

Повторний виклик останнього номеру 

Ви можете здійснити повторний виклик останнього набраного номеру. Для цього необхідно підняти 

слухавку з бази телефона, натиснути кнопку 4 (REDIAL) та дочекатися виклику. 

Функція «пауза» набору 

Ви можете додати паузу 3.6 секунди під час набору номеру, натиснувши кнопку PAUSE (2). 

Функція «флеш»  

Коли набираєте номер, а лінія зайнята, натисніть кнопку «FLASH» (3) та «REDIAL» (4) для повторної 

спроби з’єднання. 

Зміна гучності дзвінка 

Використовуйте перемикач рівня гучності дзвінка (6): високий/низький/вимкнений. 

Відключення мікрофону 

Під час дзвінка натиснення на кнопку відключення мікрофону (1-MUTE) призведе до зупинки передачі 

голосу, а інша сторона не чутиме вас: 

1. Утримуйте кнопку відключення мікрофону (1 - MUTE). 

2. Щоб продовжити розмову, відпустіть кнопку відключення мікрофону ( 1 - MUTE). 

Вирішення проблем 

?  Не чути співрозмовника чи Вас не чують. 

+  Перевірте, чи під’єднана слухавка до телефонної бази, а телефон увімкнений в телефону мережу. 

?  Телефон лише приймає виклики, здійснити вихідний дзвінок неможливо. 

+ Перевірте правильність установки перемикача імпульсного та тонального набору (7). 

?  В слухавці чути зайвий шум. 

+ Перевірте, чи немає часткового розриву ланцюга телефонної мережі. Також перевірте чи немає іржі, 

бруду чи вологи на роз’ємах підключення до телефонної лінії. 

?  Під час вхідного дзвінка телефон дзвонить один раз, а потім припиняє. Функція вихідного дзвінка 

працює добре. 

+ Перевірте, чи не знаходяться роз’єми підключення до телефонної лінії у вологому середовищі. 


