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Használati útmutató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. 
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa 
el a használati útmutatót.  
 

JELLEMZŐK 
1. Flash funkció 
2. Néma funkció 
3. Utoljára hívott szám újrahívása 
4. 2 egygombos memória   
5. 10 kétgombos memória 
6. Csengődallam és hangerő beállítás  
7. Asztali/fali elhelyezés 
 
 

TARTOZÉKOK 
A doboz tartalma 
λ  Kézibeszélő vezetékkel 
λ  Bázis egység 
λ  Használati útmutató, garanciajegy 

 
 
A VONALI VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA 
Csatlakoztassa a spirálzsinórt a kézibeszélőn található aljzathoz és a vezeték 
másik végét a fali aljzathoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 

 

 

 

A TELEFONKÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE 
 
λ  Normál hívás 
1. Vegye fel a kézibeszélőt, várja meg a tárcsahangot, 
2. Írja be a számot, a készülék automatikusan hívja a megadott telefonszámot. 
3. A hívás befejezéséhez helyezze vissza a bázisra a készüléket. A hívást a bontó 
kapcsoló megnyomásával is befejezheti.  
 
λ  Újrahívás 
Ezzel a funkcióval egyetlen gomb megnyomásával újrahívhatja a legutoljára 
tárcsázott számot.  
1. Vegye fel a kézibeszélőt, várja meg a tárcsahangot, 
2. Nyomja meg a REDIAL/ÚJRAHÍVÁS gombot az utoljára hívott szám 
újrahívásához.  
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λ  FLASH funkció 
Különböző szolgáltatások elérése. 
Kérjük, érdeklődjön szolgáltatójánál. 
 
λ  NÉMA funkció 
A készülék mikrofonját a STORE/MUTE vagyis Tárol/Néma gomb 
megnyomásával lenémíthatja. Ilyenkor a hívó/hívott fél nem hallja Önt, Ön 
viszont változatlanul hallja a másik felet. A Néma funkció bekacsolt állapotát a 
STORE/MUTE gombon található LED villogása jelzi. A mikrofont a 
STORE/MUTE gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhatja.   
 
λ  Egygombos memóriák 
A. A telefonszámok tárolása 
A készülék egygombos memóriájába 2 telefonszámot tárolhat el.  
1. Vegye fel a kézibeszélőt, 
2. Nyomja meg a STORE/MUTE gombot, 
3. Nyomja meg az M1 vagy M2 gombot, 
4. Írja be a tárolni kívánt telefonszámot,  
5. Nyomja meg a STORE/MUTE gombot a megerősítéshez, majd helyezze vissza 
a kézibeszélőt a bázisra. A készülék eltárolja a telefonszámot az egygombos 
memóriában.  
B. Az egygombos memóriában tárolt telefonszám hívása 
1. Vegye fel a kézibeszélőt és várja meg a tárcsahangot, 
2. Nyomja meg a megfelelő memóriagombot (M1 vagy M2) a kívánt telefonszám 
hívásához.  
 
λ  Kétgombos memóriák 
A. A telefonszámok tárolása 
A készülék kétgombos memóriájába 10 darab telefonszámot tárolhat el.  
1. Vegye fel a kézibeszélőt, 
2. Nyomja mega STORE/MUTE gombot, 
3. Nyomja meg az AUTO gombot, 
4.Nyomja meg azt a számgombot, amihez hozzá szeretné rendelni a 
telefonszámot (0-9), 
5. Írja be a tárolni kívánt telefonszámot,  
6. Nyomja meg a STORE/MUTE gombot a megerősítéshez, majd helyezze vissza 
a kézibeszélőt a bázisra a telefonszám eltárolásához.  
B. A kétgombos memóriában tárolt telefonszámok hívása  
1. Vegye fel a kézibeszélőt és várja meg a tárcsahangot, 
2. Nyomja meg az AUTO gombot majd a telefonszámhoz hozzárendelt 
számgombot (0-9) a megfelelő telefonszám hívásához.  
 
 
 



λ  A csengődallam és hangerő beállítása  
3 féle csengődallam állítható be.  
A csengődallam beállítása : 
Vegye fel a kézibeszélőt, nyomja meg a STORE/MUTE gombot, majd a 
kettősketeszt # gombot.  
Nyomja meg az 1-es (2-es vagy 3-as) gombot az 1-es csengődallam beállításához.  
Nyomja meg a 4-es (5-ös vagy 6-os) gombot a 2-es csengődallam beállításához.   
nyomja meg a 7-es (8-as vagy 9-es) gombot a 3-as csengődallam beállításához.  
A 0-ás gomb megnyomásával kikapcsolhatja a csengést.  
A megerősítéshez minden esetben nyomja meg a STORE/MUTE gombot.                                                                                                                                               
 
A különböző gombokkal különböző hangerejű csengést állíthat be.  
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes gombokkal melyik csengődallam és 
milyen hangerő állítható be. 

 
Megjegyzés: Ha a csengést a 0-ás gomb megnyomásával kikapcsolta, a következő 
alkalommal, amikor a kézibeszélőt visszarakja a bázisra, vagy megnyomja a 
bontókapcsolót, a készülék visszaáll az előző beállításra.   
 
λ  Fali elhelyezés 
A készülék két darab csavar segítségével falra szerelhető. (a csavar nem 
tartozék). 
1. Helyezze a csavarokat a falba egy függőleges vonal mentén, egymástól 8,3cm 

távolságba. (1-es ábra) 
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2. Szorítsa meg a csavarokat, de maradjon elég hely ahhoz, hogy a bázis alján 

található két rekeszbe belecsússzanak a csavarok fejei.  
 
3.  Csatlakoztassa a spirálzsinórt a kézibeszélőn található aljzathoz és a vezeték 

másik végét a fali aljzathoz.  
 
4. A bázison található műanyag akasztó alapállapotban a fali elhelyezésnek 

megfelelően van beszerelve. Az asztali használathoz húzza ki az akasztót, 
forgassa el 180 fokkal és helyezze vissza. (Lásd.: 2-es ábra). 

 

 
5. A készülék felhelyezése a falra (3-as ábra) 

Csúsztassa a bázist a csavarokra úgy, hogy a csavarok fejei belecsússzanak a 
bázison található rekeszekbe.   
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HIBAELHÁRÍTÁS 
Probléma: Nincs tárcsahang 
Hibaelhárítás: 
--- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e csatlakoztatva a 
kézibeszélőhöz illetve a fali aljzathoz.   
--- Lehetséges, hogy a vezeték sérült. Kérjük, ellenőrizze a vezetéket. 
--- Próbáljon ki egy másik fali aljzatot. Ha a készülék egy másik fali aljzatra 
csatlakoztatva megfelelően működik, akkor a vonallal lehet probléma.  
 
 
Probléma: A telefon nem csörög 
Hibaelhárítás: 
Ellenőrizze, hogy hány darab készülék van rákötve a vonalra. Ha több mint 2 
készülék van rákötve ugyanarra a vonalra, kérdezze meg a szolgáltatót azzal 
kapcsolatban, hogy egy vonalra maximálisan hány darab készülék köthető rá.   
 

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 
1. Ne használja a készüléket nagyon párás, erősen poros vagy magas 
hőmérsékletű környezetben.  
2. A készülék tisztításához ne használjon erős oldószert. A tisztítást puha, enyhén 
nedves kendővel végezze.  
3. Ne tegye a készüléket erősen napfényes helyre.  
4. A készülék nem vízálló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Mi, ConCorde Elektronik Kft. 

(importáló) 
Budapest, 05-09-011692 

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

 
ConCorde-960 távbeszélő készülék 

 
CONCORDE  

(gyártó) 
 

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a táv-közlő 
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). 

 
Rádióberendezés2, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, 
száma, a tanúsítvány száma: 
 
A termék     megfelelőségi jelöléssel van ellátva. 
Szabványos közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható! 
                           
ConCorde Elektronik Kft. 1113 Bp. Daróci út 1-3. 
 
Budapest, 2011. 06. 01. 
 

 

 


