
 

      Funkciógombok Bázis 
egység FEL(Híváslista ) és LE (telefonkönyv) gombok o 

Készenléti állapotban nyomja meg a FEL gombot a 
híváslistába történő belépéshez.A LE gomb  
megnyomásával beléphet a telefonkönyvbe. 
Telefonálás közben a FEL/LE gomb megnyomásával 
beállíthatja a hangszóró hangerejét. 
A menüben a FEL/LE gombbal választhat az egyes 
menüpontok közül. 
 Hívó gomb,   
A hívó gomb megnyomásával fogadhatja a beérkező 
külső vagy belső hívásokat, illetve hívást 
kezdeményezhet. Ugyanezzel a gombbal aktiválhatja 
a kihangosítót. 
Hívásmegszakító/Kilépés gomb F 
Hosszan nyomva kikapcsolhatja a kézibeszélőt. 
Röviden nyomva befejezheti a hívást. 
Az egyes menüpontokból visszaléphet készenléti állapotba. 
Menü gomb M 
Megnyomásával beléphet a főmenübe. 
Flash gomb R 
Szükésge lehet a Flash funkcióra, ha teleonja PBX 
alközponthoz van csatlakoztatva 
Újrahívás : 
Megnyomásával beléphet az újrahívó listába és felhívhatja 
az utoljára tárcsázott számokat. 
Billentyűzár * 
Hosszan nyomva aktiválhatja/feloldhatja a billentyűzárat. 
Hosszan nyomva váltogathat külső és belsö hívás között. 
Csengetés kikapcsolása # 
Hosszan nyomva ki/bekapcsolhatja a csengetést. 
Hosszan nyomva szünetet iktathat behívás közben, ha 
telefonja PBX alközponthoz van csatlakoztatva.  
Némítás $ 

D 

Concorde 1520 A 

E 

funkcióval*, telefonkönyvvel, üzenetrögzítővel 
és kihangosítóval. 

A doboz tartalma: 

-vezeték nélküli kézibeszélő  
-bázis egység 
-újratölthető akkumulátor,  
-akkumulátor fedél a kézibeszélőhöz  
-telefonvonal vezeték a bázis egységhez  
-kábel és adapter a bázis egységhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A hívószámkijelző funkció szolgáltatásfüggő.  
Egyes országokban a szolgáltatás nem díjmentes. 
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   Kijelző 

G 
A 
B 
C 

A kijelző ikonjai 
A menüben, a választás megerősítése előtt jelenik meg. 
Azt jelzi, hogy több opció lehetséges.  
A FEL/LE gombokkal lépegethet. 
A menüben visszaléphet az előző menüpontra.  
A beírt számok, karakterek a Vissza/Törlés gombbal 
törölhetők. 
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A kijelző ikonjai J 

Az akkumulátorok első feltöltése 
A telefonkészülék használata előtt töltse az akkumulátorokat 24 órán 
keresztül, amíg azok teljesen feltöltődnek. 
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Megnyomásával lenémíthatja /visszaállíthatja a 
kézibeszélő mikrofonját. 

M  Hívásátirányítás/Belső hívás gomb I 
Megnyomásával belső hívást kezdeményezhet. 
Hívás közbeni megnyomásával tarthatja a vonalat,és más 
kézibeszélőt csörgethet. 
Hosszan nyomva konferenciahívást kezdeményezhet. 

N  Mikrofon 

N 

A   Hangszóró 

B  OK gomb ( 
Az OK gomb megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn 
megjelenő funkciót 

C  Vissza/Törlés gomb ) 
Szerkesztés módban a gomb megnyomásával törölheti a             
számokat/karaktereket 
A Vissza/Törlés gomb hosszú megnyomásával beállíthatja, 
hogy készenléti módban a dátum és idő jelenjen meg a 
kijelzőn a kézibeszélő neve helyett.  
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nincs a közelben másik telefonkészülék, ami interferenciát okozhat 
nincs a közelben mosogató, kád, zuhany, vagy bármi más amitől a készülék vizes lehet. 
 nincs a közelben más elektromos berendezés – hűtőszekrény,mosógép,mikrohullámú sütő, televízió..stb.,  
nincs kitéve erős napfénynek, hőhatásoknak, párának. 

A teljes feltöltéshez hagyja a kézibeszélôt a bázison 24 órán keresztül 
A töltöttségi állapot fenntartásához a kézibeszélőt mindig helyezze vissza a bázisra, amikor nem használja  
(pl. éjszaka, vagy ha elmegy otthonról ) 
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Hangerő beállítása 
A mikrofon elnémítása 
A kihangosító és a kézibeszélő hangereje 
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Ébresztés hangjának beállítása 
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 A doboz tartalma 
Az akkumulátorok első feltöltése 
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6   A bázis csatlakoztatása a telefonvonalhoz:  
Áramtalanítsa a hálózati aljzatot, csatlakoztassa a telefonvonalat a bázis aljzatához, majd helyezzei smét áram alá  
a hálózati aljzatot. Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózatba 

Funkciógombok  2   
Bázis egység  3 
Kijelző  3   

Rádiójelek a bázis és a kézibeszélő között 
A kézibeszélő és a bázis együttes használatához rádiójelet kell biztosítanunk a két készülék között. 
Bármely nagyméretű fémtárgy, mint például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény a kézibeszélő és a bázis között  
blokkolhatja a rádiójelet. 
Más szilárd szerkezetek, mint pl. a falak szintén csökkenthetik a rádiójel erősségét 

Interferencia 
Ha telefonálás közben helyet változtatunk és a hang minősége rosszabodik, valószínűleg túl közel kerültünk egy másik 
telefonhoz vagy elektromos készülékhez, melynek következtében interferencia alakult ki. 

Ilyenkor változtasson helyet az interferencia megszűntetéséhez. Ha nem mozdul el, a hívás megszakadhat. 

Hatótávolságon kívüli fegyelmeztetés 
Ha telefonálás közben figyelmeztető hangot hall és a hangszóróból szóló hang elhalkul vagy torzzá válik, akkor 
valószínűleg a bázis hatótávolságán kívülre került. 20 másodpercen belül menjen közelebb a bázishoz, amíg a 
figyelmeztető hangjelzés elhallgat. Máskülönben a hívás megszakadhat. 
Hálózati kapcsolat 
A Concorde 1520 bázisegységét és töltőjét csak az adott készülékhez tartozó hálózati adapterrel lehet használni. 
Bármely más adapter használata ellentmond az EN60950 szabványnak és érvényteleníti a készülék jótállását. 
Akkumulátor biztonság 
Kizárólag a kézibeszélőhöz tartozó tölthető akkumulátort használja. 
Ne használjon nem újratölthető/eldobható elemet, mert tönkremehet és megrongálhatja a készüléket.  
Figyelem: Nem megfelelő típus használata esetén robbanásveszély áll fenn. 
Az elhasználódott akkumulátoroktól az előírások szerint szabaduljon meg! 

Távoli elérés (Kizárólag az üzenetrögzítős modellnél) 
A távoli elérés funkció segítségével akkor is meghallgathatja üzeneteit, ha nem tartózkodik otthonában. Biztonsági 
okokból ajánlatos megváltoztatni a gyári PIN kódot. 
A gyári PIN kódot a 12. oldalon leírtak szerint változtathatja meg. 

A kijelző ikonjai 3 
A telefonkészülék működése 
Be/Kikapcsolás 

A készülék első használata előtt  4   
   A bázis elhelyezése 
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Interferencia 
“Hatótávolságon kívüli” figyelmeztetés 
Hálózati kapcsolat 
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Az üzenetrögzítő távoli elérése 

4 F Nyomja meg hosszan (több, mint 2 másodpercig) a hívásmegszakító / Kilépés gombot a  
kézibeszélőn, készenléti állpotban . 5 
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Megjegyzés: Ha a kézibeszélő ki van kapcsolva, nem lehet vele hívást kezdememényezni, segélyhívást sem 
Bejövő híváskor nem fog csörögni. Hívás fogadásához és indításához be kell kapcsolni a kézibeszélőt.  
Eltarthat néhány másodpercig, míg a bázis és a kézibeszélő között újra létrejön a kapcsolat. 

A billentyűzár be-/kikapcsolása 
Egyéb funkciók  13   

A gyári PIN kód megváltoztatása 
A kézibeszélő regisztrálása 
Regisztráció megszüntetése 
Előhívószám beállítása 
Flash idő beállítása 
 
 Az első csörgés beállítása 
Gyári beállítások visszaállítása 
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* Telepítés és összeszerelés  5   Tartsa lenyomva a csillag gombot 1 másodpercig készenléti módban. Megjegyzés: 

A bejövő hívásokat akkor is fogadhatja, ha a billentyűzár be van kapcsolva. A bázis elhelyezése 
A telefonvezeték csatlakoztatása a 
bázishoz 
A hálózati adapter csatlakoztatása a fali 
aljzatba 
Az akkumulátorok töltése 
A bázis csatlakozatása a telefonvonalhoz 
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Idő és datum beállítása 5 
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Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot az EBRESZTOORA kiválasztásához, majd az OK gomb megnyomásával 
lépjen be. 
Nyomja meg az OK gombot a DATUM/IDO kiválasztásához. Az utoljára eltárolt dátum jelenik meg.  
Gépelje be a megfelelő dátumot (ÉÉ-HH-NN) nyomja meg az OK gombot, ezután írja be az időt (ÓÓ-PP) 
12 órás formátumban a Fel/Le gomb megnyomásával választhat az AM(délelőtt) vagy PM(délután)között.

A telefon működése  6   
Be-/kikapcsolás 
Billentyűzár 
Idő és datum beállítása 
A kézibeszélő nevének megváltoztatása 
A nyelv megváltoztatása 

6 
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6 A kézibeszélő nevének megváltoztatása 
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Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a SAJAT BEALL kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot 
a belépéshez.   
Nyomja meg a Fel/Le gombot a KEZIB NEV kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a 
belépéshez. A kézibeszélő aktuális neve jelenik meg. 
Nyomja meg a Vissza/Törlés gombot a karakterek törléséhez. 
Írjon be egy új nevet (maximum 10 karakter) majd nyomja meg az OK gombot 
a megerősítéshez. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

 A telefon első használata 
 A bázis elhelyezése Telepítés és összeszerelés  

1  Válasszon megfelelő helyet a bázis elhelyezéséhez. (lásd 4. old) 
2  Csatlakoztassa a telefonvonal vezetéket a bázis egységhez.  
  A telefonvezeték egyik végét csatlakoztassa a bázis hátulján  
   található dugaszba. 
3 A hálózati adaptert csatlakoztassa a fali aljzatba. 
   A hálózati adapter csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a 230V AC, 50hz  
   hálózati aljzat nincs áram alatt. Az aljzatot csak az adapter csatlakoztatása után  
   helyezze áram alá / kapcsolja be. 
4 Helyezze be az újratölthető akkumulátorokat a kézibeszélőbe  

Nyomja le az akkumulátorfedél tetejét, (A kézibeszélő hátulján található) és 
csúsztassa le. Helyezze be az akkumulátorokat, ügyelve a megfelelő polaritásra. 
Ezután helyezze vissza az akkumulátor fedelet. 

5  Az első használat előtt töltse az akkumlátorokat 24 órán keresztül 
Fontos, hogy a kézibeszélő első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátorokat 
Sípoló hang jelzi, ha megfelelően helyezte a kézibeszélőt a bázisra. 

A kijelző nyelvének megváltoztatása 
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Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a SAJAT BEALL kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a 
belépéshez.  
Nyomja meg a Fel/Le gombot a NYELV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gommbal válassza ki a megfelelő nyelvet, majd az OK gombbal erősítse meg. 
A megerősítést sípoló hang jelzi. 
 

 A bázist olyan helyen kell elhelyezni, ahol: 

a hálózati adapter aljzata könnyen eléri a 230-V AC hálózati aljzatot –  
soha ne próbálja meghosszabbítani a  hálózati vezetéket! 

a bázis egység telefonvonal vezetéke könnyen csatlakoztatható  
a telefonvonal aljzatba vagy a hosszabbító aljzatba. 
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Hívásindítás és hívásfogadás 
Hívásindítás 
Előhívás 

Írja be a telefonszámot (max 24 karakter, majd nyomja meg a Hívó gombot.  
Közvetlen hívás 

Nyomja meg a Hívó gombot, majd írja be a telefonszámot (max 24 karakter) 
Hívásindítás az újrahívó listából 

A telefonkönyv használata 
A  készülék 50 bejegyzés tárolására képes. Az egyes bejegyzésekhez max. 24 számjegyből álló telefonszám és 
max. 12 karakterből álló név tartozhat.  
A karakterek bevitele 
A különböző gombokon szereplő betűket a gombok egyszeri, kétszeri stb. megnyomásával írhatja be.  
Például a 2-es gomb egyszeri megnyomásával beríhatja az “A” betűt.   
A 2-es gomb kétszer történő megnyomásával beírhatja a “B” betűt és így tovább. A szóközt és egyéb 
karaktereket az 1-es , valamint a 0-ás gomb megnyomásával írhat be.   
Store a contact in the phonebook 

Az összes bejegyzés törlése a telefonkönyvből 
M 
o, ( 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gombbal válassza az OSSZES TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A törlés megerősítéséhez nyomja meg újra az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

Közvetlen memória (1-es, 2-es gomb) 
A telefonkönyv memóriáján kívül a készülék 2 db közvetlenül elérhető memóriával is rendelkezik.   
A közvetlen memória gombok hosszú megnyomásával készenléti módban automatikusan felhívhatja az eltárolt 
számokat. 
Add/edit direct access memory 

: 
o, 

Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot. 

Nyomja meg a Fel/Le gombot az újrahívó listába való belépéshez. Majd nyomja meg a Hívó gombot. 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombal lépjen be. 
Új bejegyzés beviteléhez nyomja meg az OK gombot.. 
Írja be a nevet (maximum 12 karakter). 
Az utoljára bevitt karaktert a Vissza/Törlés gombbal törölheti. Az OK gombbal megerősítheti a nevet. 
Írja be a telefonszámot (maximum 24 számjegy) majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.  

A megerősítést sípoló hang jelzi. 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gombbal válassza a KOZVETL.MEM opciót, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal a következő lehetőségek közül választhat: GOMB 1, GOMB 2.  

Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.  A tárolt szám vagy a NINCS SZAM felirat 
jelenik meg.  

Ha a kiválasztott gombhoz nincs hozzárendelve telefonszám,vagy meg szeretné változtatni, nyomja meg 
a Menü gombot a közvetlen memóriába lépéshez, a név/telefonszám hozzáadásához, 
szerkesztéshez.   ,  
A Fel/Le gombbal válassza a SZAM.SZERK-et, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az aktuális 
név, vagy a NEV MEGADASA jelenik meg. Szerkessze vagy írja be a megfelelő nevet, majd nyomja meg 
az OK gombot. A kijelzőn ezután az aktuális szám vagy a SZAM BEIRASA jelenik meg. Szerkessze, vagy 
írja be a megfelelő számot, majd nyomja meg az OK gombot. Sípoló hang jelzi a megerősítést. 
 

Hívásindítás a híváslistából 
U Készenléti módban nyomja meg a Fel gombot.  

A Fel/Le gombbal válassza ki a számot, majd nyomja meg a Hívó gombot.  o, 
Megjegyzés:   A hívószám / név kijelzése szolgáltatásfüggő.  

Hívásindítás a telefonkönyvből  
**  Ha a memória megtelt, nem lehetséges több bejegyzés bevitele. Ilyenkor törölnie kell a már meglévő bejegyzések közül, hogy 
     új bejegyzéseket írhasson be.  
**  A telefonszámok eltárolásakor a teljes számot írja be, beleértve a körzetszámot is. Máskülönben nem jelenik meg a hívó fél   

neve/telefonszáma, annak ellenére sem, hogy a hívószámkijelzésre előfizetett. 

A telefonkönyv elérése 

D 
o, 

Készenléti módban nyomja meg a LE/Telefonkönyv gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza ki a megfelelő számot, majd nyomja meg a Hívó gombot.  

Hívás fogadása és befejezése 
Ha csörög a telefon, nyomja meg a Hívó gombot.. D 
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Nyomja meg a Telefonkönyv/Le gombot készeléti állapotban a belépéshez. 
Vagy nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez, majd az OK gombbal válassza a 
TELEFONKONYV-et.  
A Fel/Le gombbal válassza a HIVASLISTA-t, majd az OK gombbal erősítse meg.  
A bejegyzések automatikusan ABC sorrendbe rendeződnek. 
A kiválasztott bejegyzés részleteinek megtekintéséhez nyomja meg az Ok gombot. 

Közvetlen memória törlése 
F A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a Hívásmegszakító / Kilépés gombot. M 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gombbal válassza a KOZVETLEN.MEM opciót, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal a következő lehetőségek közül választhat: GOMB 1, GOMB 2. Nyomja meg az OK 
gombot a választás megerősítéséhez. A tárolt szám vagy a NINCS SZAM felirat jelenik meg 

Nyomja meg a Menü gombot a közvetlen memóriába történő belépéshez. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TOROL kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.  
A törlés megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

Figyelmeztetés: Amikor bejövő híváskor csörög a kézibeszélő, ne tegye túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mert 
károsodhat a hallása. 
Megjegyzés: A hívást úgy is befejezheti, ha a kézibeszélőt egyszerűen visszahelyezi a bázisra.. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy nem kapcsolta ki az automatikus hívásmegszakítás funkciót.(Lásd.:12.old.) 

A kézibeszélő és kihangosító hangerejének beállítása 

( 
**  A telefonkönyvben nemcsak a Fel/Le gombokkal keresgélhet. A számgombok megnyomásával a gombon szereplő  

betűvel kezdődő bejegyzésre ugorhat a telefonkönyvben. Például a  2-es gomb megnyomásával az “A” betűvel kezdődő 
bejegyzésekre ugorhat. 2-es gomb ismételt megnyomásával a “B” betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg.  

Bejegyzés módosítása o Hívás közben nyomja meg a Fel/Le gombota kívánt hangerô kiválasztásához. HANGERO 1 - HANGERO 3 

A mikrofon némítása / Némítás kikapcsolása 
Ha a mikrofon le van némítva, a kijelzőn a NEMITAS BE látható, a hívó/hívott nem hallja Önt. M 

o, ( 
o, ( 
o, ( 

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gombbal válassza a  BEJ.SZERK-et majd az OK gombbal lépjen be. 
A Fel/Le gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot. 
Megjelenik az aktuális név. 
Szerkessze a nevet, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.  
 Szerkessze a telefonszámot, majd a megerősítéshez nyomja meg az Ok gombot.  

Újrahívó lista 
A lista az 5 utoljára hívott számot tartalmazza. Az egyes bejegyzések maxium 24 karakterből állhatnak. 
Az újrahívó lista elérése 

$ 
Kézibeszélő keresés 
A kézibeszélő kereső funkció segítségével könnyen megtalálhatja eltűnt kézibeszélőjét, ha az a bázis 
hatótávolságán belül van és az akkumulátorai fel vannak töltve. 

Hívás közben nyomja meg a Némítás gombot a mikrofon be- / kikapcsolásához.  

:, o 
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Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot. A Fel/Le gombbal lépegethet a tárolt számok között. 
A legutoljára hívott szám lesz az első a listában.  
A kiválasztott bejegyzés részleteit az OK gomb megnyomásával nézheti meg. 

( 
( 

B 
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Nyomja meg a bázis alján található Kézibeszélő kereső gombot. A regisztrált kézibeszélő csörögni kezd. 
Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomja meg bármely gombját, vagy a bázis Kézibeszélő kereső gombját a 
csörgés befejezéséhez. 

Bejegyzés törlése Az újrahívó listában szereplő számok eltárolása a telefonkönyvben 
M 
o, ( 
o, ( 
o, ( 
( 

: 
o, ( 
M 
( 

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be. 
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TOROL kiválasztásához, majd az OK gombbal válassza ki.  
A Fel/Le gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot.  
Nyomja meg újra az OK gombot a törlés megerősítéséhez. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot a listába történő belépéshez. 
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést. 
Nyomja meg a Menü gombot, a kijelzőn a SZAM MENTESE jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot, a 
kijelzőn megjelenik az NEV MEGADASA felirat. 
Írja be a nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az OK gombot a bejegyzés elmentéséhez.  

Hívásvárakoztatás 
Ha szolgáltatójánál előfizetett a hívásvárakoztatás funkcióra, a kézibeszélő sípoló hanggal jelzi, ha beszélgetés 
közben újabb bejövő hívása érkezik. Amennyiben előfizetett a hívószámkijelző funkcióra, a hívó 
telefonszáma/neve megjelenik a kijelzőn. 

  

        
    

   

 
 
   

   

Megjegyzés: A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére ármkimaradás 
esetén. 

    Ilyen esetben más megoldás szükséges. 

  
  

" Töltöttségi szint jelző Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelzi. 

\ Töltöttségi szint jelző Jelzi, ha az akkumulátor teljesen lemerült. 

, Hívás Azt jelzi, hogy külső hívás van csatlakoztatva, vagy várakoztatva. 
Bejövő híváskor villog az ikon. 

& Üzenet Új hangüzenetet jelez.  

. Hívások kijelzése Az új, nem fogadott hívásokat jelzi. 

% Telefonkönyv  A telefonkönyvbe való belépéskor látható. 

! Ébresztő Az ébresztő funkció aktiválását jelzi. 

' Csengetés kikapcsolva Jelzi, ha a csengetés ki van kapcsolva. 

Y Jelszint Jelzi, ha a kézibeszélő regisztrálva van a bázishoz és annak hatókörén belül 
található. Villog az ikon, ha a kézibeszélő a bázis hatókörén kívül van. 

 

   

   
 
 
 
 

 

   

   

     
  
  

  

    

       
   

Modell: Concorde 1520 
Digitális zsinór nélküli telefon hívószámkijelző Használati útmutató 

 Kézibeszélő kereső gomb B 
 Megnyomásával csörgetheti a kézibeszélőt

Hosszan nyomva elkezdheti                        
a kézibeszélő regisztrálását.  

 
    

 
 

  
     

    
    
    

  

  

  
  

  
  

  

  

  
    

  
  

  



o, ( Szám törlése az újrahívó listából  A belső hívás, hívásátirányítás és konferenciabeszélgetés csak akkor lehetséges, ha legalább két darab 
kézibeszélő van regisztrálva a bázishoz. Így ingyenes belső hívásokat kezdeményezhet, átirányíthatja a 
külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint 3 szereplős konferenciahívást bonyolíthat.  
(két kézibeszélő és a külső hívó) 
Ha akkor akar belső hívást kezdeményezni, amikor a másik kézibeszélővel külső hívás van folymatban, a 
telefonon néhány másodpercig foglaltat jelez, majd visszatér készenléti állapotba.  
Másik kézibeszélő belső hívása 

Nyomja meg a Fel/Le gombot a megfelelő  hangerő kiválasztásához. A megerősítéshez 
nyomja meg az OK gombot. 
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Nyomja meg az Újrahívás gombot készenléti módban a listába való belépéshez. 
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot.  
A Fel/Le gombbal válassza a TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot.  

A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot A megerősítést sípoló hang jelzi. 

A kézibeszélő dallam beállítása 
10 különböző dallam közül választhat. 
M 
o, ( 
o, ( 
o, ( 
o, ( 

( A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot 
A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB HANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot.  
A Fel/Le gombbal válassza a CSENGETES-t, majd nyomja meg az OK gombot  
A Fel/le gombbal válassza ki a megfelelő dallamot, az OK gombbal erősítse meg. A megerősítést 
sípoló hang jelzi. 
beep is played. 

Az újrahívó lista törlése 
: 
M 
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Nyomja meg az Újrahívás gombot készenléti módban a listába való belépéshez- 
Nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a OSSZES TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot A megerősítést sípoló hang jelzi. 

I Készenléti módban nyomja meg az INT gombot. 
Ha csak két regisztrált kézibeszélő van, a belső hívás azonnal létrejön. Ha kettőnél több regisztrált 
kézibeszélő van, megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma és egy * jelenik meg. 

 Nyomja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát, vagy a csillag gombot az összes regisztrált kézibeszélő  
   hívásához. 

 Külső hívás átirányítása 
Billentyűhang be/kikapcsolása 
A gombok megnyomásakor billentyűhang hallható. A billentyűhangot bekapcsolhatja és kikapcsolhatja.  
A gyári beállítás szerint a billenytűhang be van kapcsolva. 

A hívásnapló használata 
A hívószám kijelző funkció szolgáltatásfüggő. A részletekért keresse fel telefon szolgáltatóját. A hívószám kijelző 
funkció segítségével a kijelzőn láthatja a hívó fél telefonszámát, mielőtt fogadná a hívást. Ezenkívül a híváslistában   
is láthatja a telefonszámokat, neveket. A híváslista a 10 legutolsó külső hívás adatait tárolja, függetlenül attól, hogy 
fogadta-e ezeket a hívásokat. Így könnyedén visszahívhatja a hívót. 
Ha ugyanarról a telefonszámról több hívás is érkezik, a lista csak a legfrissebbet tárolja el. Ha a lista megtelik, a 
legújabb bejegyzés felülírja a legrégebbit. 
Ha új hívás van a híváslistában, a hívásjelző ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a szám el van mentve a 
telefonkönyvben, a hozzá tartozó név is megjelenik a kijelzőn.  
Ha a hívó visszatartja a telefonszámát, kijelzőn a  SZAM NELKUL jelenik meg. 
Ha a hívó száma ismeretlen, vagy Ön nem fizetett elő a hívószám kijelzésre, de beállította a dátumot és az időt, a 
kijelzőn híváskor a HIVAS jelenik, a híváslistában pedig ISMERETLEN szerepel.   
Belépés a híváslistába 

I Külső Hívás közben nyomja meg az INT gombot a külső hívás tartásához.(A hívó ezalatt nem hallja Önt). M 
o, ( 
o, ( 
o, ( 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot 
A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL.-t, majd nyomja meg az OK gombot.  
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB. HANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a BILLENTYUH.-ot, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót, az OK gombbal erősítse meg.  
A megerősítést sípoló hang jelzi. 

Ha csak két regisztrált kézibeszélő van, a belső hívás azonnal létrejön. 
Ha Ha kettőnél több regisztrált kézibeszélő van, a kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma és a '*' ikon. 

 Nyomja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát, vagy a '*'  gombot az összes regisztrált kézibeszélő  
   hívásához 

A belső hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot a hívott kézibeszélőn. Létrejön a belső hívás. 

F Az első kézibeszélőn nyomja meg a Hívásmegszakító/Kilépés gombot a külső hívás átirányításához  
a hívott kézibeszélőre.  
external call is transferred. 

Automatikus hívásmegszakítás be/kikapcsolása 
Ezzel a funkcióval automatikusan megszakíthatja a hívást, ha a kézibeszélőt a bázisra helyezi.  
A gyári beállításban a funkció be van kapcsolva.  

**  Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, az INT gomb megnyomásával visszatérhet a külső híváshoz.  
 Külső hívás fogadása belső hívás közben 

M 
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Ha belső hívás közben külső hívás érkezik, az új hívást hang jelzi. 
Nyomja meg a Hívás gombot a külső hívás fogadásához, és a belső hívás befejezéséhez.  
 

**  A  belső hívás várakoztatásához és a külső hívás fogadásához nyomja meg az INT gombot. 
Váltás külső és belső hívás között 

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL.-t majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a AUTO LERAK.-ot majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót majd erősítse meg az OK gombbal.  
 A megerősítést sípoló hang jelzi. 
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Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban. A Fel/Le gombbal lépegethet a listában..  
A hívások időrendben vannak eltárolva, a legfrissebb a lista tetején található.  
A hívás részleteinek megtekintéséhez (datum, idő) nyomja meg az OK gombot.  

I A híváslistában szereplő bejegyzés elmentése a telefonöknyvbe Hívás közben az INT gomb megnyomásval válthat a belső és külső hívás között. Dátum/Időformátum beállítása 
Beállíthatja a dátum/idő formátumát.  A gyári beállítás: NN/HH és 12 óra. 
Az idő formátuma 

U 
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Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban. 
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot.  
A Fel/Le gombbal válassza a SZAM MENTESE-t majd nyomja meg az OK gombot. 
Írja be a nevet (maximum 12 karakter), a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. 

Három szereplős konferencia hívás 
A konferencia hívással egy külső hívást két kézibeszélővel oszthatunk meg. A 3 résztvevő extra hálózati díj 
nélkül beszélgethet. 
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I ( A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a FORM. BEALL-t majd nyomja meg az OK gombot. 
Az OK gombbal lépjen be az IDO FORMATUM-ba. Az aktuális beállítás jelenik meg . 
A Fel/Le gombbal válassza a  12 ORAS vagy 24 ORAS opciót, majd erősítse meg az Ok gombbal.
 A megerősítést sípoló hang jelzi. 
  

Külső hívás közben nyomja meg az INT gombot, a külső hívás várakoztatásához. 
Ha kettőnél több regisztrált kézibeszélő van, a kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma  
Nyomja meg a megfelelő kézibeszélő számát a belső hívás kezdeményezéséhez. 
A hívott kézibeszélőn nyomja meg a Hívás gombot a belső hívás fogadásához.  
Tartsa nyomva két másodpercig az INT gombot az első kézibeszélőn a 3 szereplős 
konferenciabeszélgetés megkezdéséhez. 
KONFERENCIA felirat jelenik meg a kijelzőn  

Bejegyés törlése a híváslistából 
U 
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Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban. 
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot 
A Fel/Le gombbal válassza a TOROL-t és nyomja meg az Ok gombot. 
A megerősítéshez nyomja meg újra az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. I ( A dátum formátuma 

 Az összes bejegyzés törlése a híváslistából M 
o, ( 
o, ( 
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A kézibeszélő hangja 
A csengetés hangereje 
5 különböző hangerő közül választhat (KI, SZINT 1, SZINT 2, SZINT 3 and SZINT 4). A gyári beállítás a SZINT 2. 

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a FORM. BEALL-t majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az DATUM FORM.-ot majd nyomja meg az OK gombot.  
Az aktuális beállítás jelenik meg. 
A Fel/Le gombbal válassza a NN/HH vagy HH/NN opciót, majd erősítse meg az Ok gombbal.  
 A megerősítést sípoló hang jelzi. 
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Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban. 
Nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az OSSZES TOROL-t és nyomja meg az Ok gombot. 
A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot. A megerősítést sípoló hang 
jelzi. 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL-t, és nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB. HANG-ot, nyomja meg az OK gombot a CSENG. H.ERO 
kiválasztásához. Nyomja meg újra az OK gombot. 

11 10 12 

o, ( o, ( Az ébresztő beállítása A Fel!Le gombbal válassza a REGISZTRACIO-t, majd nyomja meg az Ok gombot. A Fel/Le gombbal válasszon a ROVID, KOZEPES vagy HOSSZU opciók közül, majd az OK gombbal 
erősítse meg. A megerősítést sípoló hang jelzi. 
 . 

A kézibeszélő ébresztőóra funkcióval rendelkezik. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a! látható a kijelzőn. **  Ha 10 másodpercen belül nem történik semmi a kézibeszélőn, a regisztrálás sikertelen.  
  Ilyenkor ismételje meg az első lépést.  Ébresztéskor a kijelzőn az –EBRESZTES--villog és az ébresztő dallama szól 1 percig, vagy bármely gomb 

megnyomásáig and the alarm melody is played for 1 minute or ( Írja be a PIN kódot, majd erősítse meg az OK gombbal.  
A VARAKOZAS felirat jelenik meg a kijelzőn. A sikeres regisztrálást sípoló hang jelzi. 
A kézibeszélő visszatér készenléti módba, és a kijelzőn megjelenik a kézibeszélő száma. 

megnyomásáig. 
Ha a NAPONTA van beálltva,a!ikon az ébresztés után is a kijelzőn marad. Ha az EGYSZER van beállítva, 
ébresztés után a !ikon eltűnik . 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTES-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a KI, EGYSZER vagy NAPONTA opciót, majd nyomja meg az OK gombot. 
 Ha az EGYSZER vagy a NAPONTA opciót választja,írja be az időt (ÓÓ-PP), majd a Fel/Le gombbal 
válassza az AM vagy PM ha a 12 órás időformátum van beállítva. 
A megerősítéshez nyomja meg az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

**  Ha rövid időn belül nem jön létre kapcsolat a bázissal, a NINCS BAZIS jelenik meg a kijelzőn és hibajelző hang hallható. A 
sikertelen regisztrálás után a kézibeszélő visszalép készenléti módba. Ilyenkor kezdje újra a regisztrációt. 

A regisztráció megszüntetése 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az Ok gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a KIJELENTKEZES-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az OK gombot. (A gyári PIN 0000) 
A Fel/Le gombbal válassza ki annak a kézibeszélőnek a számát, amelynek regisztrációját meg akarja 
szüntetni, majd nyomja meg az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. 

Az első csörgés beállítása 
Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a bejövő hívás első csöngése nem lesz hallható. Ez abban az esetben 
hasznos, amikor az első csengés után küldik a hívás azonosító jelet. 

Az ébresztés dallama 
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A gyári beállítás visszaállítása 
 A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 

A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOHANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a DALLAM 1, DALLAM 2 vagy DALLAM 3-at. A megerősítéshez nyomja 
meg az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi. 
 

A menübe lépéshez nyomja meg a Fel/Le gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGY CSORGES-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. 
A  megerősítést sípoló hang jelzi. 
 

**  Ha 15 másodpercen belül nem történik semmi, a regisztráció megszüntetése sikertelen, a kézibeszélő visszatér készenléti 
módba. A regisztráció megszüntetéséhez mindenképpen szükséges egy Concorde 1520 kézibeszélő és bázis egység. 

Előhívó szám beállítása 
 
Meghatározhat egy előhívószámot, amely automatikusan hozzáadódik a hívott számokhoz.  
Az előhívószám maximum 10  számjegyű lehet 
  

A telefon egyéb funkciói 
A gyári PIN kód megváltoztatása 
 A gyári PIN kódot a kézibeszélők regisztrálásához, a regisztráció megszüntetéshez, valamint a távoli 
eléréshez is használhatjuk. A gyári PIN kód 0000. Az egyéni PIN kód maximum 8 karakterből állhat. 
Megjegyzés: Ha elfelejti a PIN kódot, visszaállíthatja a gyári PIN kódot a Reset gomb megnyomásával. 
(Lásd.: 15. oldal) 

   
A telefon beállításait ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári beállításokra. 

  Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása után, a személyes beállítások, hívásnapló és  
  híváslista bejegyzései törlődnek. A telefonkönyv beállításai nem változnak. Az üzenetrögzítős modelleken  
  az eltárolt üzenetek változatlanok maradnak, de az egyéb beállítások visszaállnak a gyári beállításra.  
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A menübe lépéshez nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az Ok gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az AUTO ELOH-ot, majd nyomja meg az Ok gombot. 
 
A z előhívószám beírásához nyomja meg Fel/Le gombot, a kijelzőn az ELOTAG. jelenik meg, ezután  
nyomja meg az OK gombot. A legutoljára eltárolt előhívószám jelenik meg. 
Írja be az új előhívó számot, (maximum 10 számjegy) majd nyomja eg az OK gombot.  
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza a VISSZAALLIT-ot majd nyomaj meg az OK gombot. 
A megeőrsítéshez nyomja meg ismét az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi és a 
készülék visszatér a gyári beállítás szerinti állapotba.  
settings. 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.. 
A Fel/Le gombbal válassza a PINKOD VALT-ot, majd nyomja meg az OK gombot. 
Írja be gyári PIN-t, majd nyomja meg az OK gombot.  
Ezután írja be az új PIN kódot, majd az OK gombbal erősítse meg. A megerősítést sípoló hang jelzi. 
 

 
Hibaelhárítás 
 

 

Először mindig ellenőrizze : 

 A kézibeszélő regisztrálása 
Figyelem : A Concorde 1520 kézibeszélője automatikusan regisztrálva van a bázishoz, ezért nem kell újra 
regisztrálni. A kézibeszélő regisztrálására csak akkor van szükség, ha extra kézibeszélőt vásárol, vagy ha a 
kézibeszélő elromlik. 
Az alább leírtak a Concorde 1520 modellre vonatkoznak. Eltérés lehet, ha másik kézibeszélő modellt 
szeretne regisztrálni. Ilyenkor az adott modell használati útmutatóját kell követni. 
Az extra kézibeszélőket még használat előtt regisztrálni kell a bázishoz. 1 bázishoz maximum 4 kézibeszélőt 
lehet regisztrálni. 
A regisztráláskor, és annak megszüntetéskor a PIN kódra van szükség. A gyári Pin kód 0000. 

 
     
  A *, # vagy P ikonnal  kezdődő számok esetében az előhívószám nem adódik automatikusan a hívószámhoz a   

Hívó gomb megnyomása után. 
 

A flash idő beállítása 
Az  R  gomb megnyomásával Flash jelet küldhet, ha készüléke PBX alközponthoz van csatlakoztatva.  
A gyári Flash 100ms, de beállíthat közepes (270ms) vagy hosszú (600ms) flash időt. 
 

hogy a Concorde 1520-as készüléket az 5. oldalon leírtak szerint helyezte üzembe 
és állította be. Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozó megfelelően van 
rögzítve a foglalatába, és a hálózati aljzat áram alatt van. Ellenőrizze, hogy a 
kézibeszélő akkumulátorai helyesen és biztonságosan vannak beszerelve és 
nincsenek lemerülve.  
 

Mindennapi használat 
“Ha nem tud hívást kezdeményezni, 

 vagy hívást fogadni” 

Ha a kézibeszélő kijelzője üres, lehet, hogy ki van kapcsolva. Ilyenkor nyomja meg a 
Hívásmegszakító/C gombot és kapcsolja be a kézibeszélőt.  
Ellenőrizze, hogy a bázis hálózati adaptere csatlakozatva van a hálózathoz és a 
hálózat áram alatt van.  
A bázisnak nemcsak az akkumulátorok töltéséhez, hanem a normál működéséhez is 
áramra van szüksége. Ellenőrizze, hogy a Concorde 1520 modellhez tartozó 
telefonvonal vezetéket használja. Előfordulhat, hogy a készülék más telefonvonal 
vezetékkel nem működik.  
Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz. 
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A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot. 
A Fel/Le gombbal válassza az UJRAHIV. IDO-t (UJRAHIV. IDO= FLASH idő), majd 
nyomja meg az OK gombot.  
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Nyomja meg a bázis alján található kézibeszélő kereső gombot kb. 5 másodpercig. 
A kézibeszélőn nyomja meg a Menü gombot a menübe lépéshez. 
A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.  
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Akkumulátorok 
“Ha a kézibeszélő 
akkumulátora 1-2 órán belül 
lemerül” 

Technikai adatok   Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi szintjét a kijelzőn. Ha a töltöttség szintje 
alacsony, helyezze a kézibeszélőt a bázisra az akkumulátorok feltöltéséhez.  
Kapcsolja ki az áramot a hálózati aljzatnál, várjon néhány másodpercet, majd 
kapcsolja vissza az áramot. Ez megoldhatja a problémát. 
 
Előfordulhat, hogy a kézibeszélő billentyűzete le van zárva.  
Oldja ki a billentyűzárat a hívás megkezdése előtt.  
Egyszerre csak egy kézibeszélő (vagy bázis) csatlakoztatható a külső vonalhoz. Ha 
egy kézibeszélő már használja a vonalat, várnia kell, amíg a hívás befejeződik. 
 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e beszerelve a 
kézibeszélőbe. Ha a kijelző szerint az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, tegye 
vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.  
Tegye egy másik pozícióba / magasabb helyre a bázist, vagy ha van 
a közelben van másik elektromos készülék, helyezze tőle távolabb a  
bázist. Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz. 
 
Ellenőrizze le, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van a  
hálózathoz és az áram be van kapcsolva. A bázisnak nemcsak az akkumulátorok 
töltéséhez, hanem a normál működéséhez is áramra van szüksége. Ellenőrizze, 
hogy a Concorde 1520 modellhez tartozó telefonvonal vezetéket használja. 
Előfordulhat, hogy a készülék más telefonvonal vezetékkel nem működik.                  
Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz, mielőtt újra megpróbál hívást 
kezdeményezni. 
 

    A kézibeszélő első használata előtt, az akkumulátorok teljes  
    feltöltése érdekében helyezze a kézibeszélőt 24 órán keresztül a bázisra. 

Előfordulhat, hogy ki kell cserélnie az akkumulátort. Ellenőrizze a bázis és a hálózati   
aljzat közötti kapcsolatot. 

Ha bármilyen más készülék van csatlakoztatva ugyanahhoz a vonalhoz, mint a 
Concorde 1520 készülék húzza ki a többi készüléket. Ezután próbáljon hívást 
indítani a Concorde 1520 készülékkel  
Húzza ki a bázisból a telefonvezetéket és csatlakozatsson egy másik készüléket a 
telefonvonal aljzathoz. Próbáljon meg hívást indítani. Ha sikerül, a vonal jó. 
ha nem sikerül hívást indítnai, vagy elosztót használ, csatlakoztassa a telefont 
közvetlenül a fali aljzathoz.  
Ha sikeres a hívás, lehet, hogy  az adapter volt rossz.  
A problémát a telefonközpont  is okozhatja. Ilyen esetben keresse fel szolgáltatóját. 
 
 

 Megfelelőségi tanúsítvány 

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (DECT) 

 1.88 -től 1.9 GHz (sávszélesség = 20 MHz) 

 1.728 MHz 

kültér: maximum 300m; belér: maximum 50m 

készenléti idő: max. 100 óra. beszélgetési idő: 
max. 10 óra, töltési idő: kb 15 óra  

Műkődési hőmérséklet: 0 ºC -tól 40 ºC 
Tárolási hőmérséklet  -20 ºC -tól 60 ºC 

2db AAA 1.2V NiMH akkumulátor 

Standard 

“Ha nem tud hívást indítani” Frekvenciatartomány  

Csatrona sávszélessége   

Hatótávolság 

Működési idő  

 

Hőmérséklet 
 
Akkumulátor típusa 

“Ha a hiba továbbra 
is fennáll...” 

“Ha a gombok megnyomásakor 
nem történik semmi ” 

“Ha a beírt hívószám megjelenik 
a kijelzőn, de nem tud kimenő 
hívást indítani” 
“Ha a telefon nem csörög” 

Bázis egység — input 230 V AC, 50 Hz; output DC 6 V, 500 mA 
Töltő — input 230 V AC, 50 Hz; output AC 6 V, 300 mA Mi, ConCorde Elektronik Kft., 

(Importáló) 
Budapest, 05-09-011692 

 
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek): 

 
Concorde 1520 készülék 

 
ConCorde 
(gyártó) 

“Hatótávolságon kívülre kerülés 
 miatt megszakadt a hívás és  
 utána nem tudja használni a kézibeszélőt.” 

“Ha interferencia és zaj van a 
vonalban” 

Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázishoz, vagy újabb pozícióba. 
Próbálja meg olyan helyre tenni a bázist, ahol nincs a közelben más elektromos 
berendezés, mint pl. telefon, vagy számítógép. 
Minél magasabbra helyezi a bázist, annál jobb lesz a hang minősége. Egy 
kétszintes házban például az első emeleten történő elhelyezés már ideális.  
Előfordulhat, hogy a bázis hatótávolságán kívülre kerül. Ilyenkor menjen közelebb a 
bázishoz, különben a hívás megszakadhat. Ellenőrizze a kijelzőn az elemek 
töltöttségének szintjét, ha alacsony a szint, töltse fel az akkumulátorokat. 
 
A hívószámkijelző funkció igénybe vételéhez elő kell fizetnie hívószámkijelzésa 
telefonszolgáltatójánál.  A hívó fél letilthatja a telefonszámát. Szintén előfordulhat, 
hogy a hívás olyan hálózatból érkezik, ami nem küldi át a hívószámot. (pl.: 
nemzetközi hívás esetén) 
 
Ha több kézibeszélős rendszert használ, ellenőrizze, hogy egy másik 
kézibeszélővel telefonálnak-e. 
 
Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő hangszóróját megfelelően 
tartja a füléhez. A hangerőt a Fel/Le gombokkal módosíthatja. 

 

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, 
valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 10. §-ában foglaltaknak, 
valamint a 2003. évi C törvényben meghatározott alapvető követelményeknek, valamint az alábbi 
távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi 
követelményeket tartalmazó szabványoknak,  
illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak: 
 
Vonali jellemzők: MSZ EN 300 001 : 1999 
Akusztika: MSZ 25038 : 1999 
EMC: MSZ EN 55022 : 2000 
 MSZ EN 55024 : 2000 

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos 
megjelölése). 
Rádióberendezés, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány 
száma: ….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. 
Szabványos közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható! 
                           
ConCorde Elektronik Kft. 1113 Bp. Daróci út 1-3. 
Budapest, 2009. 06. 20. 

“Ha sípoló hangokat hall a 
kézibeszélőből beszélgetés 
közben” 
“Nem működik a hívószám 
kijelzés funkció” Az elektromos hulladékot ne keverje össze háztartási hulladékkal. A hibás, javíthatatlan 

készüléket vigye a helyi újrahasznosító központba a biztonságos kezelés érdekében. 
 
 
 
FIGYELEM! A készülék bármely tulajdonsága előzetes bejelentés 
nélkül változhat! 

“Ha hívásindításkor azonnal 
foglaltságot jelző hangot hall” 
“Ha  telefonálás közben a 
hangszóró hangereje 
alacsony” 
Belső hívás és hívásátirányítás 
“Nem tud hívást átirányítani” Ellenőrizze, hogy a másik kézibeszélő a bázis hatótávolságán belül 

van-e.  
Ellenőrizze a hívott kézibeszélő számának helyességét. 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


