Aparat telefoniczny przewodowy
LINDA MT-522
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I.

Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz
urządzenie.

1
2
3

4
5

Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych,
piecyków itp.
Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia
używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani środków
czyszczących w aerozolu.
Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.
Poza przypadkami opisanymi w instrukcji –
rozdział 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

DTMF/FSK
Zasilanie z linii telefonicznej
3 pamięci bezpośrednie
Podświetlany wyświetlacz
Speaker phone
8 monofonicznych melodii dzwonka
Pamięć-30 numerów przychodzących z czasem rozmowy
Pamięć-5 numerów wychodzących z czasem rozmowy
Możliwość odzwonienia na numer przychodzący
Kod lokalny
Wyświetlanie daty oraz godziny
Budzik
Pulse/Tone
Możliwość regulacji głośności dzwonka
Możliwość regulacji głośności speaker phone
Fash
Redial
Hold
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III.

Instalacja:

UWAGA:
Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu
zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przetężeniami.
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 wybierania DTMF wybrać cyfrę 0.
Jeżeli sygnał centrali nie zniknie, należy wybrać tryb PULSE i powtórzyć próbę.

IV.

Funkcje przycisków i przełączników:

Przyciski GÓRA/DÓŁ- służą do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli
nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---.
Przycisk WYJŚCIE- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery. Aby
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przeglądać wszystkie numery naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ. Aby oddzwonić na żądany
numer naciśnij przycisk ODDZWOŃ.
Przycisk USUŃ-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz
usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.
Służy również do usuwania znaków przy wpisywaniu numeru prefixu.
Przycisk HOLD/DZWONEK-podtrzymanie rozmowy, służy do zmiany melodii dzwonka
Przycisk GŁOŚNOŚĆ- służy do zmiany głośności dzwonków oraz speaker phona.
M1, M2, M3- przyciski pamięci bezpośredniej.
Przycisk USTAW- służy do zapisywania ustawień oraz zapisywaniu numerów w pamięci
bezpośredniej.
FLASH - przyciski do generowania przerwy w linii ( tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk do
przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych)
REDIAL- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybieranego numeru:
Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, nacisnąć przycisk
REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.
Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją,
ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.
Przycisk Speaker phone. Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośno mówiącym bez
konieczności podnoszenia słuchawki.

V.

Ustawienia

Ustawienie daty i godziny
Aby ustawić datę i godzinę
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE, aby wejść w ustawienia, naciśnij
przycisk USTW.
3. Na wyświetlaczu zacznie „migać” rok, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ
wybierz żądany rok a następnie, aby potwierdzić naciśnij klawisz USTAW.
4. Po ustawieniu roku na wyświetlaczu zacznie „migać” miesiąc, za pomocą przycisków
GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany miesiąc a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Po ustawieniu miesiąca, zacznie „migać” dzień, za pomocą przycisków GÓRA lub
DÓŁ wybierz żądany dzień, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
6. Po ustawieniu daty możesz ustawić godzinę. Po wyborze dnia zacznie „migać”
godzina, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną godzinę , a
następnie naciśnij przycisk USTAW.
7. Następnie zacznie „migać” minuta, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz
żądaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.

6

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)
UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce!
Aby ustawić kod strefy
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 2 CODE, następnie naciśnij
przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi sie napis COdE-----, zacznie „migać” pierwsza kreska „-”.
Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW, następnie zacznie „migać druga kreska”-„ przyciskami
GORA lub DÓŁ wybierz druga cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk
USTAW. Postępuj tak samo aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź
ustawienia przyciskiem USTAW.
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 wyjścia na centralę miejską- „wyjście na miasto”
1. Aby ustawić kod wyjścia na centralę miejską, wejdź do menu za pomocą klawisza
USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 3 PCODE, aby wejść w
ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij
klawisz USTAW.
4. Kiedy kod wyjścia na centralę miejską jest zaprogramowany np. „0” lub „9”
urządzenie będzie automatycznie wybierać numer oraz zrobi pauzę przed wybieranym
numerem przez 2 sekundy.
3.

Ustawienie AUTO IP
UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce.
Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz
SET 4 AUTO IP , a następnie naciśnij przycisk USTAW.
1. Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO IP OFF, gdzie na wyświetlaczu zacznie
„migać” napis OFF, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną wartość
(ON lub OFF- włączony, wyłączony). Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
2. Jeżeli wybierzesz ON wyświetlaczu pojawi się napis IMPUT CODE, następnie
wprowadź swój numer kodu długiego.
3. Aby usunąć numer naciśnij klawisz USUŃ. Aby potwierdzić numer kodu długiego
naciśnij przycisk USTAW. Po zatwierdzeniu numeru kodu długiego połączenia
wychodzące będą automatycznie używały tego numeru.
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Automatyczna funkcja kodu długiego pozwala na zastąpienie ciągu zaczynającego się od 0,
np. ustawienie nr 1033 jako prefixu pozwala na łączenie się bez wybierania prefixu przed 0
np. gdy wybierzesz nr 234 56 78, urządzenie wybierze numer 1033 234 56 78.

Ustawienie Pulse-Tone
1. Aby ustawić Pulse/Tone wejdź o menu za pomocą klawisza USTAW, za pomocą
przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 5 P/T, aby potwierdzić naciśnij przycisk
USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi sie napis TONE. Aby zmienić go na PULSE użyj przycisku
GÓRA lub DÓŁ, aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk USTAW.

Ustawienie odłączania linii równoległej
Aby ustawić odłączenie linii równoległej
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Przyciskami GÓRA lub DÓL wybierz SET 6 ALAR, naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis STEAL OFF. Aby włączyć tą funkcje naciśnij
przycisk GÓRA lub DÓŁ.
UWAGA: Nie włączaj tej funkcji jeżeli chcesz korzystać z linii równoległej.

Ustawienie budzika
Aby ustawić budzik,
1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW, a następnie za pomocą przycisku GÓRA
lub DÓŁ wybierz SET 7 ALERT, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi sie napis 1 00-00 OFF, gdzie 1 zacznie „migać”, oznacza
pierwszą pamięć (istnieje 3 do wyboru), aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW,
następnie zacznie „migać” pierwsze „0” –oznacza pierwszą cyfrę godziny, przyciskami
GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną cyfrę, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
3. Tak samo postępuj z kolejną cyfra godziny oraz minut, aby potwierdzić ustawienia
naciśnij przycisk USTAW.
4. Następnie zacznie migać napis OFF, aby włączyć budzik przyciskami GÓRA lub DÓŁ
wybierz ON, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Telefon zacznie dzwonić o ustalonej godzinie, aby wyłączyć budzik naciśnij dowolny
przycisk lub podnieś słuchawkę.
6. Telefon będzie dzwonił każdego dnia o wcześniej ustalonej godzinie, aby zmienić
ustawienia lub wyłączyć budzik należy wejść w ustawienia (zgodnie z punktami 1-4) a
następnie wybrać OFF.
UWAGA: Istnieje możliwość ustawienia 3 alarmów o różnych godzinach.

Zmiana melodii dzwonka
Aby zmienić melodię dzwonka, przy odłożonej słuchawce na telefonie, nacisnąć przycisk
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HOLD/DZWONEK.
HOLD/DZWONWK.

Aby

przeglądać

melodie

dzwonka

naciskaj

przycisk

UWAGA: Istnieje 8 poziomów do wyboru.

Zmiana głośności dzwonka
Aby zmienić głośność słuchawki przy odłożonej słuchawce na telefonie naciskaj klawisz
GŁOŚNOŚĆ, aby wybrać żądany poziom głośności.

Zmiana głośności speaker phona
Naciśnij przycisk SPK a następnie naciskaj przycisk GŁOŚNOŚĆ aby wybrać żądany poziom
głośności

VI.

Funkcja zasilania z linii telefonicznej

Dzięki tej funkcji do działania głównych funkcji telefonu nie jest potrzebne zasilanie baterii.
Działają podstawowe funkcje takie jak : wyświetlanie daty godziny, speaker phone,
możliwość nawiązywania i odbierania połączeń, ustawienia menu. W przypadku
zainstalowania baterii działa podświetlanie wyświetlacza.

VII.

Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli sie numer,
data oraz godzina .Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie
głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK. Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie
przycisk SPK.
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.

VIII.
1.
2.

Nawiązywanie połączeń

Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą
klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK.
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IX. Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących
UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 5 numerów wychodzących składających
się do 16 znaków każdy.
Aby przeglądać numery wychodzące
1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYJŚCIE.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacz pojawi się napis OUT (wychodzące).
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYJŚCIE.
Aby przeglądać numery przychodzące.
UWAGA: Urządzenie zapamiętuje do 30 numerów przychodzących składających się do
16 znaków każdy.
1. Przy odłożone słuchawce naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi sie napis IN (przychodzące)
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.
UWAGA: Możesz usunąć pojedyncze lub wszystkie numery wychodzące i przychodzące.
Aby Usunąć pojedynczy numer podczas przeglądania numerów naciśnij raz przycisk USUŃ.
Aby usunąć wszystkie numery podczas przeglądania numerów naciśnij i przytrzymaj przycisk
USUŃ.

X. Pamięć bezpośrednia
1.
2.

Aby zapisać numer w pamięci bezpośredniej:
Przy położonej na bazie słuchawce wybierz numer, który chcesz zapisać.
Naciśnij przycisk ZAPIS, na wyświetlaczu pojawi sie napis StorE IN (zapisz w), a
następnie klawisz pamięci bezpośredniej pod którym chcesz zapisać numer (M1~M 3.)
Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci bezpośredniej:
Podnieś słuchawkę, a następnie naciśnij przycisk pamięci pod którym zapisany
jest żądany numer
Lub
Przyciśnij klawisz SPK, a następnie naciśnij przycisk pamięci pod którym
zapisany jest żądany numer

XI. Rozwiązywanie prostych problemów
Brak sygnału.
Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy
linia telefoniczna nie jest uszkodzona.
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Zakłócenia
Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.
Nie można połączyć się z numerem z pamięci bezpośredniej
Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci bezpośredniej
Nie podświetla się wyświetlacz
Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe,
wyłącznie alkaiczne.

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.
Przedstawiony symbol oznacza, zasilanie z linii telefonicznej. Dzięki tej
funkcji, urządzenie do działania głównych funkcji telefonu nie potrzebuje
zasilania z baterii.

Masa urządzenia: 0,5 kg
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MESCOMP TECHNOLOGIES

Biuro Serwisu

URL: http://www.tech.mescomp.pl

01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11

E-mail: mescomptech@mescomp.pl

tel. (0 22) 838 63 38
czynne w godz. 9-16

KARTA GWARANCYJNA NR ...............
Aparat telefoniczny
Nr fabryczny ..... ( serial number)............

WARUNKI GWARANCJI
1.

MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie

udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt,

wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej
jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES).

3.

Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od
daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej
przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej
listy).

4.

Gwarancją nie są objęte:
a)

mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,

b)

uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-

niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,

-

samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby)
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

c)

uszkodzenia wywołane:
-

d)
5.

działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej

materiały eksploatacyjne.

Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów
fabrycznych.

6.

Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.

7.

Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.

8.

Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.

9.

Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki
sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności z umową.
.............................................................................
.......................................................
data produkcji

data sprzedaży lub instalacji
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(wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)

pieczęć i podpis

pieczęć i podpis

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania),pieczęć

Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania), pieczęć

Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania), pieczęć

Data sprzedaży(instalacji),pieczęć

Data sprzedaży (instalacji), pieczęć

Data sprzedaży (instalacji),pieczęć

Lp.

Data zgłoszenia

Data
wydania

Wykonane czynności
Wymienione części

Potwierdzenie
Zakładu Serwisowego
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