КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОН 2Е АР-410

2E®
http://2E.ua/

Введення
Дякуємо за те, що обрали телефон 2E AP-410. 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 травмування
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-410:





















Спікерфон
Пам'ять телефону розрахована на 50 вхідних та 14 вихідних дзвінків
Відображення дня тижня, дати та часу на LCD-дисплеї
Блакитне підсвічування дисплею під час використання телефону
4 рівня гучності дзвінка
16 мелодій дзвінка
3 рівня гучності спікерфону
3 рівня гучності телефонної слухавки
3 групи для будильника
Функція «Не турбувати»
Кнопка «флеш»
Переключення тонального/імпульсного набору
Блокування клавіш
Налаштування телефонних кодів (в тому числі міжнародного напрямку)
5 рівнів контрасту LCD-дисплея
LED-індикатор вхідного/вихідного дзвінка
Повторний виклик останнього номеру
Функція «пауза» набору
2 групи набору однією кнопкою
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
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Функції та опис операцій
Налаштування меню
Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані
буде відображено
, 12345678 – це номери налаштування, оберіть та натисніть номер або
кнопку DEL (4) для відміни помилково набраного. Натисніть SET (11) для підтвердження обраного
меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.

Налаштування дати та часу
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 1 (на LCD-дисплеї буде відображено 1-DATE, 2-CL.):
 Натисніть 1: Використовуючи кнопки набору номеру (14) введіть дату та натисніть SET (11)
для підтвердження обраного меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.
Після закінчення налаштування телефон самостійно перейде в режим очікування і система
автоматично визначить день тижня, який відповідає введеній даті.

Натисніть 2: Використовуючи кнопки набору номеру (14) введіть час та натисніть SET (11)
для підтвердження обраного меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.
Після виконання вищевказаних операцій разово натискайте DEL (4) до повернення в необхідне меню
або щоб завершити роботу, або телефон автоматично повернеться в режим очікування.
Налаштування мелодії дзвінка та рівня її гучності
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 2 (на LCD-дисплеї буде відображено «1t 2vip 3vol»:
 Натисніть кнопку 1 для обрання мелодії типового дзвінка, на LCD-дисплеї буде відображено
"ring type 01", натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору мелодії (всього 16
мелодій на вибір).
 Натисніть кнопку 3 для налаштування рівня гучності, на LCD-дисплеї буде відображено "ring
vol 04", натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору 1 з 4 рівнів гучності дзвінка, а
потім натисніть DEL (4) до повернення в необхідне меню або щоб завершити роботу, або
телефон автоматично повернеться в режим очікування.
Налаштування будильників
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 3 (на LCD-дисплеї буде відображено "AL 1-2-3". Натисніть кнопку 1 для
налаштування першого будильника, на LCD-дисплеї буде відображено «ALAR OFF»,
використовуючи кнопки набору номеру введіть необхідний час та натисніть SET (11) для
підтвердження. Використовуйте кнопки UP (9) або DOWN (13) для ввімкнення (ON) або
вимкнення будильника (OFF).
3. Для налаштування другого та третього будильників повторіть пункт 2, натиснувши кнопки 2
або 3 відповідно після відображення "AL 1-2-3".
4. Перший будильник – без повтору, другий та третій – щоденні. Вимкнути будильник після
спрацювання можна будь-якою кнопкою.

Функція «Не турбувати»
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 4 (на LCD-дисплеї буде відображено “off_r 00－00”), коли на екрані почне
блимати значення, введіть час, використовуючи кнопки набору номеру, та натисніть SET (11)
для підтвердження. Після налаштувань на LCD-дисплеї буде відображено час, до якого
встановлено режим «Не турбувати» та залишок часу до відключення режиму.
3. Режим «Не турбувати» вимкнеться автоматично після закінчення встановленого часу або для
завчасного вимкнення підійміть слухавку або натисніть кнопку «Спікерфон».

4. При надходженні дзвінка в режимі «Не турбувати» мелодія не буде лунати.
Налаштування «флеш», тонального/імпульсного набору
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 5 (на LCD-дисплеї буде відображено «1-f 2-pt 3-d»):




Натисніть кнопку 1, на LCD-дисплеї буде відображено
, потім натисніть
кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору часу тривалості «флеш» (90, 95, 100, 120, 180,
300, 600 або 1000 мс).
Натисніть кнопку 2, на LCD-дисплеї буде відображено «pt tone», потім натисніть кнопку UP
(9) або DOWN (13) для вибору типу набору номеру (

- це тональний набір,

- імпульсний).
Налаштування місцевого коду та коду міні-АТС
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 6 (на LCD-дисплеї буде відображено «1－LOC 2-OL»:
 Натисніть кнопку 1, на LCD-дисплеї буде відображено «loc - - - - - - - -»,
використовуючи кнопки набору номеру введіть код місцевості (до 8 символів) та
натисніть SET (11) для підтвердження. Введіть нову групу цифр для відміни попередніх
записів коду місцевості.
 Натисніть кнопку 2, на LCD-дисплеї буде відображено «out off», введіть ключ міні-АТС
та натисніть SET (11) для підтвердження. Натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для
відміни налаштувань ключа міні-АТС. Код міні-АТС може містити до 8 символів. Введіть
нову групу цифр для відміни попередніх записів коду міні-АТС.
Налаштування контрастності підсвічування LCD-дисплея
1. Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на
екрані буде відображено
.
2. Натисніть кнопку 7 (на LCD-дисплеї буде відображено «LCD con 4»), натисніть кнопку UP (9)
або DOWN (13) для вибору 1 з 5 рівнів контрастності дисплея (за замовчуванням встановлено
четвертий рівень).
Отримання дзвінка
За допомогою слухавки
1. Підніміть слухавку та говоріть з іншою стороною.
2. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона.
Використання спікерфону під час розмови
1. Під час розмови при піднятій телефонній слухавці натисніть кнопку «Спікерфон» (8)» та
покладіть слухавку на телефонну базу.
2. По закінченню розмови знову натисніть на кнопку «Спікерфон» (8).
За допомогою спікерфону
1. Коли надходить телефонний дзвінок, натисніть на кнопку «Спікерфон» (8) та розмовляйте за
допомогою гучного зв’язку.
2. По закінченню розмови знову натисніть на кнопку «Спікерфон» (8).

Виклик абонента
За допомогою слухавки
1. Підніміть слухавку.
2. Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер.
3. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона.
За допомогою спікерфону
1. Натисніть кнопку «Спікерфон» (8).
2. Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер.
3. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона.

Дзвінок за пропущеними, вихідними та вхідними викликами
1. Покладіть слухавку на базу знайдіть необхідний номер серед пропущених, вихідних чи вхідних
дзвінків.
2. Натисніть кнопку “BACK” (1), дзвінок розпочнеться автоматично або тримайте кнопку “BACK”
(1) впродовж 3 секунд для дзвінка на номер з довгим кодом місцевості.
Перегляд пропущених, вихідних та вхідних викликів
Перегляд отриманих викликів
1. Покладіть слухавку на базу або зніміть її з бази, натисніть UP (9) або DOWN (13) для перегляду
отриманих викликів.
2. Якщо викликів не було, на LCD-дисплеї буде відображено

.

Перегляд вихідних дзвінків
1. Покладіть слухавку на базу або зніміть її з бази, натисніть OUT (5) для перегляду вихідних
дзвінків. Використовуйте кнопки UP (9), DOWN (13) або OUT (5) для руху за списком.
2. Якщо викликів не було, на LCD-дисплеї буде відображено

.

Видалення пропущених, вихідних та вхідних викликів
1. Переглядаючи список пропущених, вихідних та вхідних викликів, натисніть кнопку DEL (4) для
видалення обраного номеру. Для видалення всіх викликів, натисніть та утримуйте впродовж 3 с
кнопку DEL (4).
Функція «пауза» набору
1. Ви можете додати паузу 3.6 секунди під час набору номеру, натиснувши кнопку REDIAL (7).
Повторний виклик останнього номеру
1. Ви можете здійснити повторний виклик останнього набраного номеру. Для цього необхідно
підняти слухавку з бази телефона або ввімкнути «Спікерфон» та натиснути кнопку REDIAL (7).
Функція «флеш»
1. Коли набираєте номер, а лінія зайнята, натисніть кнопку «FLASH» (6) та «REDIAL» (7) для
повторної спроби з’єднання.

Налаштування гучності спікерфону
В режимі роботи спікерфону натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня гучності (всього
3).
Налаштування гучності у слухавці
В режимі роботи з телефонною слухавкою натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня
гучності (всього 3).
Налаштування гучності дзвінка
Покладіть слухавку на базу натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня гучності дзвінка
(всього 4).
Набір номеру однією кнопкою
Запис номеру швидкого набору
1. Наберіть необхідний номер за допомогою клавіш набору номера (14).
2. Натисніть та утримуйте кнопку М1 (10) або М2 (12) протягом 3 секунд поки на LCD-дисплеї не
з’явиться напис «SAVE». Через декілька секунд телефон автоматично перейде в режим
очікування.
Дзвінок за допомогою швидкого виклику
1. Підніміть телефонну слухавку чи увімкніть спікерфон, натисніть кнопку М1 (10) або М2 (12) для
того, щоб здійснити виклик номеру, що відповідає обраній кнопці.
Блокування набору номера
1. Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «0», натисніть кнопку «0» та
тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з’явитись напис «SAVE»).
2. Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «9», натисніть кнопку «9» та
тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з’явитись напис «SAVE»).
3. Для того, щоб заблокувати набір всіх номерів, натисніть кнопку «2» та тримайте близько 50
секунд.
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 імпульсного та тонального набору.
? 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.

