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ConCorde-550CID 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Köszönjük, hogy a ConCorde-550CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt 
kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.  
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK                                                 
A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel 
megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket.  
 
1. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa be a biztonsági előírásokat 
2. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve 
aeroszolos tisztítószert. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.  
3. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan 

megsérülhet.  
4. Ne terhelje túl a fali aljzatot és a hosszabbítót, mert ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.  
5. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetéket a fali aljzatból, mert 

áramütést okozhat.  
6. Meghibásodás esetén soha ne próbálja otthon szétszerelni és megjavítania készüléket. 
Kérjük keresse fel a garanciajegyen feltüntetett szakszervizt.  
 

 

JELLEMZŐK                                                                          
Ø FSK/DTMF kompatibilitás, hívószám kijelzés* (A hívószámkijelzés funkció szolgáltatófüggő, 

egyes szolgáltatóknál nem díjmentes. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön szolgáltatójánál) 

Ø 38 bejövő és 5 kimenő hívás telefonszámainak eltárolása a memóriában  
Ø 2 számjegyű PABX kód beállítás 
Ø 5 számjegyű előhívószám beállítása  

Ø 5 szintű LCD kontraszt beállítás 
Ø Zene hívástartás közben 
Ø Pulse és Tone tárcsázási mód 

Ø HI/LO hangerő beállítás 
Ø Flash, szünet, újrahívás funkció 
Ø LCD háttérvilágítás 

Ø LED-es hívásjelzés 
Ø Asztali/fali elhelyezés 
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A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA                                                                 
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ÜZEMBE HELYEZÉS                                                                         
Csatlakoztassa a spirálzsinór egyik végét a kézibeszélőhöz, a másik végét az alapkészülékhez. 
Helyezzen be 3 db 1.5V AAA elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes polaritásra. Az LCD 
kijelzi az évet, hónapot, napot és az időt. Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az 
alapkészülék megfelelő aljzatához, a másik végét pedig a fali aljzathoz.  
 

HÍVÁSOK FOGADÁSA                                                                     
1. Bejövő híváskor a telefon csörög, a hívásjelző LED világít, az LCD kijelzi a telefonszámot, és 

a hívás idejét. (csak akkor, ha a hívószámkijelző szolgáltatás meg van kérve) és a kijelzőn 
megjelenik a  NEW=ÚJ ikon.  

2.  Ha ugyanarról a telefonszámról újabb bejövő hívás érkezik – és még az előzőt sem nézte  

meg – a kijelzőn a REP ikon látható.  

3.  A kimenő hívások megtekintésekor a kijelzőn az OUT látható. 

 Ha a bejövő hívások memóriája megtelik, a legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi   

bejövő hívószámot a memóriából. 
1. MEGJEGYZÉS: Figyelem! A hívószámámkijelzés szolgátatófüggő.  

Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot 
szolgáltatójával. 

2. Bejövő híváskor vegye fel a kézibeszélőt, ezután beszélhet a hívó féllel.  
3. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre. 
 

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE                                                                    
Hívás a kézibeszélőről 
1. Vegye fel a kézibeszélőt; 
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot. A készülék 6 másodperc elteltével 

kezdi mérni a beszélgetési időt  
3. A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre 
 
Újrahívás 
Ha a hívott szám foglalt, a [REDIAL] gomb megnyomásával később újrahívhatja a korábban 
hívott telefonszámot. 
 

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE  
A készülék 38 bejövő telefonszámot képes eltárolni. Amennyiben újabb bejövő hívás érkezik, a 
legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi bejövő hívószámot a memóriából. 
FSK vagy DTMF hívás esetén a készülék azonosítja a hívószámot, és a kijelzőn megjelenik a 
hívás dátuma és ideje.  
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Ismételt bejövő híváskor a kijelzőn a REP ikon látható. 
Titkosított számnál a kijelzőn a “…p…” látható 

A dátum és idő FSK hívás esetén automatikusan frissül, de az év változatlan marad. 

A DTMF hívások nem változtatják meg a dátum és idő beállítást, mert azok csak a hívó számát 
tartalmazzák.   

Bejövő hívások áttekintése 
1. Alapállapotban 
2. Nyomja meg az [UP] gombot, a kijelzőn a legújabb bejövő hívás látható.  
3. Az [UP] és [DOWN] gombokkal áttekintheti a bejövő hívásokat.   
MEGJEGYZÉS: Tartsa nyomva az [UP] vagy [DOWN] gombot 3 másodpercig, ezzel gyorsan 
végignézheti a bejövő hívásokat.   
Bejövő hívószám visszahívása 
Válassza ki a híváslistából a megfelelő telefonszámot, majd nyomja meg a [REDIAL] gombot. 
Ezután vegye fel a kézibeszélőt. Ha vonal foglalt, nyomja meg ismét a [REDIAL] gombot a szám 
újrahívásához.  
Bejövő hívás törlése 
1. Válassza ki a híváslistából a törölni kívánt számot 
2. Nyomja meg a [DEL] gombot a szám törléséhez. A készülék törli a számot, a kijelzőn a 

következő szám látható.  
MEGJEGYZÉS: Tartsa nyomva a [DEL] gombot 3 másodpercig, ezzel az összes bejövő hívást 
törli.  
 
A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE  
A készülék 5 kimenő hívást tud tárolni. Ezeket áttekintheti, visszahívhatja és törölheti. 5 kimenő 
hívás felett, a legrégebbi hívás törlődik a memóriából. A kimenő hívások áttekintésekor az LCD 
nem fogja mutatni a hívások valós dátumát és idejét, a beszélgetési időt viszont igen.  
 
Kimenő hívások áttekintése 
1. Alapállapotban, vagy felvett kézibeszélőnél  
2. Nyomja meg az [OUT] gombot, az LCD a legutoljára hívott számot mutatja.  
3. Az [OUT] folyamatos nyomva tartásával a lista végére ugorhat, a kijelzőn 

az …END…olvasható. 
Kimenő hívás visszahívása 
1. Alapállapotban. 
2. Az [OUT] gombbal keresse meg a kívánt számot. 
Nyomja meg a [BACK] gombot, a készülék automatikusan hívja a számot. Vegye fel a 
kézibeszélőt, majd miután a hívott fél fogadta hívását, elkezdheti a beszélgetést. Ha a szám 
foglalt, nyomja meg [REDIAL] gombot, az újrahíváshoz.  
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Kimenő hívás törlése  
1. Alapállapotban, az [OUT] gombbal válassza a ki a törölni kívánt számot. 
2. A [DEL] megnyomásával törölheti a számot, az LCD a következő számot mutatja.  
MEGJEGYZÉS: Tartsa nyomva a [DEL] gombot 3 másodpercig, ezzel az összes kimenő hívást.  
 

BEÁLLÍTÁSOK                                                                     
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA                                                              
1. Alapállapotban nyomja meg [SET] gombot, az LCD-n a SET 1 DATE látható. 
2. Nyomja meg a [SET] gombot, az év utolsó két számjegye villogni kezd.  
3. Az [UP] és [DOWN] gombokkal szerkesztheti az évet. A megerősítéshez nyomja meg a [SET] 

gombot. A hónap, nap, óra és perc beállítása hasonlóan történik.  
4. A készülék elmenti a beállításokat és 12 másodperc után kilép.  
MEGJEGYZÉS: Hónap: 1-12; Nap: 1-31; Óra: 00-23; Perc: 00-59 
 
ELŐHÍVÓSZÁM BEÁLLÍTÁSA                                                                 
1. Alapállapotban nyomja meg a [SET] gombot majd nyomja meg az [UP] gombot, az LCD-n a  

SET 2 CODE látható. 
2. Nyomja meg újra a [SET] gombot, az LCD-n a CODE - - - - - látható. 
3. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal adja meg a helyi körzetszám első számjegyét.  
4. Nyomja meg a [SET] gombot a szám megerősítéséhez, ezután a következő számjegyre 

léphet.  
5. A készülék elmenti a beállításokat és 12 másodperc után kilép.  
MEGJEGYZÉS: Ha az előhívószám csak négy számjegyből áll, az utolsó számjegy helyét hagyja 
üresen “-”. 
 
PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA                                                                   
1. Alapállapotban nyomja meg a [SET] gombot  
2. Nyomja meg az [UP] gombot 2-szer, az LCD-n a SET 3 PCODE látható. 
3. Nyomja meg a [SET] gombot a megerősítéshez, az LCD-n a PCODE -- olvasható 
4. Az első “-” villog, és jelzi az első kódoit.  
5. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal állítsa be az első számjegyet, a [SET] megnyomásával 

erősítse meg a számot, majd a következő számra léphet.  
6. A készülék elmenti a beállításokat és 12 másodperc után kilép.  
MEGJEGYZÉS:  
Ha a PABX kód csak 1 számjegyű, a második számjegyet hagyja üresen “-”. 
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LCD KONTRASZT BEÁLLÍTÁSA                                                               
1. Alapállapotban nyomja meg a [SET] gombot 
2. Nyomja meg 4-szer az [UP] gombot, a kijelzőn a SET 5 LCD látható 
3. A [SET] megnyomásával lépjen be. A gyári beállítása az LCD 3.   
4. Az [UP] és [DOWN] gombbal 5 szint közül választhat. A [SET] megnyomásával erősítse meg 

a beállítást.  
 
FLASH                                                                                                                              
A flash idő 100ms. 
 
ZENE HÍVÁSTARTÁS KÖZBEN                                                                                         
Beszélgetés közben a [HOLD] megnyomásával bekapcsolhatja a hívástartó zenét.  
A [HOLD] megnyomásával kikapcsolhatja a hívástartó zenét és folytathatja a beszélgetést.  
 
A CSENGÉS HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA                                                           
A készülék alján található gomb segítségével hangosra “HI” vagy halkra “LO” állíthatja a csengés 
hangerejét.  
 
PULSE/TONE TÁRCSZÁZÁS BEÁLLÍTÁSA                                                                  
A P/T kapcsolót tolja T állásba.  
 
AZ LCD FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA SETTING                                                    
Felvett kézibeszélőnél a [BRI] gombbal beállíthatja a megfelelő fényerőt. 5 szint közül választhat. 
 
LCD háttérvilágítás                                                                       
A háttérvilágítás bejövő hívás fogadásakor, hívásindításkor, bármely gomb megnyomásakor és 
HOLD módban be van kapcsolva. Készenléti módban 6 másodperc után kikapcsol a 
háttérvilágítás.  
MEGJEGYZÉS: Elem nélkül az LCD háttérvilágítás nem működik.  
 
FALI ELHELYEZÉS                                                                           
A készülék falra szerelhető, de asztalon is elhelyezhető. 
 
MEGJEGYZÉS                                                                                
Az elemek cseréje előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.  
 
 
 
 
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS                                                                           
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A készüléket száraz és tiszta helyen tárolja, ezzel magakadályozza a belső alkatrészek sérülését. 
A készülék tiszításához puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos 
tisztítószert.   
 
Meghibásodás esetén soha ne próbálja szétszerelni a készüléket. Ilyen esetben kérjük keresse 
fel a garanciajegyen feltüntetett szakszervizt.  
 
HIBAELHÁRÍTÁS                                                                                     
? Nincs hang 

+ Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a vonalhoz és hogy a vonal működik-e. 
? Csak fogadni tud 
+ Ellenőrizze, hogy a Pulse/Tone tárcsázás megfelelően van-e beállítva  

? Rozsdásak vagy folynak az elemek  
+ Cserélje ki az elemeket 
? Zaj 
+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nem nedves vagy rozsdás.  
? Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani. 
+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben.  1  

?  Az LCD kijelzőn nem látható semmi  
+ Ellenőrizze, hogy az LCD kontraszt megfelelően van-e beállítva. Lehetséges, hogy az 

elemek töltöttsége túl alacsony.  

? A legtöbb funkciót nem lehet használni 
+ Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket. 

Ha az elemek nincsenek lemerülve, vegye ki őket, húzza ki a vezetéket, majd 10 perc 
elteltével helyezze vissza az elemeket és dugja vissza a vezetéket.  

 
MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.  

 

 

www.concorde.hu  
 

http://www.concorde.hu

