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1. Bevezető 
Bevezető     A jelzések jelentése 

VIGYÁZAT: 

 

Ez a jelzés egy olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, amely, ha 
figyelmetlenül járunk el, enyhe személyi sérüléshez vezethet. 

FIGYELEM: 

 

Ez a jelzés egy olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, amely, ha 
figyelmetlenül járunk el, anyagi és környezeti károkhoz vezethet. 
 

Fontos biztonsági szabályok 
A telefonkészülék megbízható működésének biztosítása érdekében tartsa be a következőket. 

VIGYÁZAT: 

 

Áramütés veszély! 
A készülék burkolatát soha ne távolítsa el. Soha ne használja a készüléket, 
ha az nedves továbbá a fürdőkádban vagy zuhanyozás közben! 

VIGYÁZAT: 

 

Áramütés veszély! 
A meghibásodott készülék javítását kizárólag a megfelelő engedélyekkel 
rendelkező szerviz végezheti el. 

VIGYÁZAT: 

 

Fulladásveszély! A telefonkészüléket és a csomagolóanyagokat tartsa 
gyermekek által el nem érhető helyen. 

FIGYELEM: 

 

Amennyiben továbbadja a készüléket másnak, fontos, hogy a készülék 
használati utasítását is mellékelje. 

Felelősség kizárása 
Nem tudunk garanciát vállalni a termék műszaki tulajdonságaira illetve magára a termékre 
vonatkozó adatok helyességéért. A jelen dokumentumban szereplő termék és annak tartozékait 
folyamatosan tökéletesítjük és tovább fejlesztjük. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy 
előzetes értesítés nélkül átalakítsuk annak bizonyos alkatrészeit, tartozékait, műszaki adatait vagy 
az arra vonatkozó dokumentációt. 

Rendeltetésszerű használat 
A 4205 típusú asztali telefonkészülék hagyományos analóg telefonhálózaton keresztül történő 
vezetékes telefonálásra lett tervezve. A rendeltetésszerű használat feltétele, a készülék szakszerű 
telepítése. 
Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak tekintendő. A készüléken 
végrehajtott, jelen kézikönyvben nem szereplő változtatások vagy átalakítások nem 
megengedettek. 
Hulladékkezelési útmutató 
Az európai és nemzeti törtvények és irányelvek arra kötelezik a készülék tulajdonosát, hogy 
megfelelő módon gondoskodjon a fogyasztási cikk hulladékkezeléséről. Ennek célja a személyek 
és a környezet védelme. 
Az itt látható jelzés arra utal, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket, illetve 
elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni. 
A régi vagy már nem használt készülékeket a hulladékkezelő hatóságok által megadott 
gyűjtőponton kell leadni. 
Az elemeket és akkumulátorokat vigye el egy elemeket vagy akkumulátorokat forgalmazó boltba 
vagy olyan gyűjtőhelyre, ahol vannak ezek gyűjtésére kijelölt gyűjtőládák. 
A csomagolóanyagok hulladékkezeléséről a helyi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. 
Használati utasítás 1. oldal  
 



2. Telepítés 
Telepítés 
A csomag a következőket tartalmazza: 

Asztali telefonkészülék  1 db 
Telefonkagyló  1 db 
Spirálkábel 1 db 
Telefonkábel 1 db 
AAA elem 2 db 
Használati utasítás 1 db 

 
Kérjük, alaposan ellenőrizze a csomag tartalmát. Amennyiben abból bármi hiányzik, vagy valami 
jelét látja, hogy a csomag a szállítás közben megsérült, NE helyezze üzembe a készüléket! Ilyen 
esetben a vásárlást igazoló bizonylattal forduljon ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket 
megvásárolta, vagy közvetlenül az Olympia Service Centre-hez! 
FIGYELEM: Őrizze meg a készülék csomagolását, hogy megelőzze a készülék sérülését 
az esetleges további szállítás során. 
 

A készülék elhelyezése és csatlakoztatása 

FIGYELEM:       Olyan helyre helyezze el a telefonkészüléket, ahol könnyen hozzáfér. 

FIGYELEM:       Ügyeljen rá, hogy a készülék stabil, sík és nem csúszós felületen 
    legyen elhelyezve. 

FIGYELEM:       A hely kiválasztásánál arra is figyeljen, hogy a készülék kábelei úgy 
    legyen vezetve, hogy azokban senki ne tudjon átbotlani. 

FIGYELEM: Ne helyezze a telefonkészüléket más elektromos készülék, pl.  
    mikrohullámú sütő, személyi számítógép vagy hi-fi készülék közelébe. 

FIGYELEM: A telefont ne tegye ki közvetlen napsütésnek. 

FIGYELEM: Az asztali telefonkészüléket óvja a nedvességtől. 

FIGYELEM: Az asztali telefonkészüléket tilos olyan helyiségben elhelyezni, ahol 
    páralecsapódás, korrozív gőzök vagy nagy mennyiségű por keletkezik 
    vagy gyűlik össze (mint pl. pincehelyiségekben, garázsokban és 
    télikertekben). 

FIGYELEM: A helyiségben 0 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékletnek kell 
    lennie. 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS     2. oldal 



2. Telepítés 
Fontos információ 

FIGYELEM: A készülék részeinek elhelyezésére vonatkozó tájékoztatást a  
    Készülék leírása részben találja. 

FIGYELEM: Ne használjon vegyesen régi és új elemeket. 

FIGYELEM: Ne használjon vegyesen alkáli, hagyományos (szén-cink) és  
    újratölthető elemeket. 

FIGYELEM: Amennyiben a telefont hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle 
    az elemeket, hogy megelőzze az elemek esetleges kifolyásából a 
    készülékben keletkező károkat. Az elemtartó fedelének felnyitása előtt 
    húzza ki a telefon csatlakozóját az aljzatból. 

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy az elemeket/akkukat a megfelelő  
    polaritással helyezte be (a megfelelő irányt az elemtartó részen  
    található ábra mutatja). A hibás polaritással behelyezett elemek/akkuk 
    károsíthatják telefonkészüléket. 
 

1.  Nyissa fel az elemtartó fedelét, és helyezzen be két darab AAA elemet. 

 

 
2.    Csatlakoztassa a dugós csatlakozót az asztali telefonkészülék megfelelő aljzatába 
  (ezek hibás csatlakozása nem lehetséges, mivel a dugók formája nem teszi lehetővé, 
  hogy azokat fordítva helyezzék be). 
3.   Dugja be a telefonkábel csatlakozóját a telefonhálózati csatlakozódoboz megfelelő 
  aljzatába! 

 FIGYELEM: A kijelző-világítás csak akkor működik, ha az elemek/akkuk bele 
    vannak helyezve a készülékbe és fel vannak töltve. Amennyiben a 
    kijelző nem világít, cserélje ki az elemeket/akkukat. 

FIGYELEM: Az elemtartó fedelének felnyitása előtt húzza ki a telefon csatlakozóját 
    az aljzatból. 
4.  A telefonkagyló hangerejét a hangerő-szabályozó billentyűvel tudja beállítani a kívánt 
  szintre. Ez a billentyű a telefonkagyló oldalán található. 
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3. Jellemzők 
 
Jellemzők 
Szeretnénk megköszönni, hogy ezt a kiváló minőségű asztali telefonkészüléket 
választotta, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: 
 

 3 egyérintéses tárcsázás billentyű és 10 gyorstárcsázás billentyű 

 Állítható híváshangerő (hangos, halk) 

 Állítható csengőhangerő (hangos, halk) 

 Hívásismétlés 

 Némítás 

 Flash 

 Tárcsázási szünet 
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4. A készülék részei 
A készülék részei 
A készülék leírása 

 
1  -től -ig Egyérintéses tárcsázás 

2  -tól  -ig Számbillentyűk 
3     Kettőskereszt gomb 
4    Újratárcsázás / Szünet gomb 
5    R gomb (Flash) 
6 Villogás  LED, csöng a telefon 
7    Gyorshívás kezdeményezése gomb 
8    Csillag gomb 
9 LINE    Telefonkábel aljzat 
10 STORE  Gomb a gyorstárcsázás számok elmentéséhez 
11 Lo, Hi   Csörgési hangerő-szabályozó 
12 P, T    Pulse (impulzusos) és Tone (hang) tárcsázási mód 
13 L, H    (alacsony, magas) hangerő-szabályozó a telefonkagylón 

14    Mikrofonelnémító gomb 
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5. Telefonálás 
Telefonálás 
Hívás fogadása 
1.  A telefon csörög, hívás érkezik. 
2.  Emelje fel a kagylót a hívás fogadásához. 
Hívás befejezése 
Helyezze vissza a kagylót a hívás befejezéséhez. 
Hívás indítása 
1.  Emelje fel a kagylót, és hallgassa meg, hogy van-e tárcsahang. 
2.  Tárcsázza a kívánt telefonszámot. 
Hívásismétlés 
1.  Emelje fel a telefonkagylót. 
2.  Nyomja meg a  gombot a legutoljára tárcsázott szám újratárcsázásához. 
A telefon elmenti a legutoljára tárcsázott számot. 
A telefonkagyló hangerejének megváltoztatása 
A hangerő-szabályozó a telefonkagyló oldalán található, ezzel lehet szabályozni a 
telefonkagyló hangerejét. L állásban a hívás hangereje alacsony (halk), H 
állásban a hívás hangereje magas (hangos). 
A hangerőszabályzót akár hívás közben is át tudja állítani a megfelelő hangerőre. 
A csengőhang hangerejének megváltoztatása 
A hangerő-szabályozó a telefonkészülék hátsó oldalán található, ezzel lehet 
szabályozni a csengetés hangerejét. Lo állásban a csörgés hangereje alacsony 
(halk), Hi állásban a csörgés hangereje magas (hangos). 
A mikrofon elnémítása 

1.  Beszélgetés közben a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával a 
mikrofon kikapcsolható. Ekkor a hívó fél egyáltalán nem hallja Önt. 
2.  A gomb felengedésével a hívás folytatható. 
Az R gomb használata 

Ha az Ön telefonkészüléke PABX (alközpont) rendszerhez csatlakozik a  
gomb megnyomásával lehetősége van más résztvevőkkel egyeztetni, és/vagy 
másoknak továbbítani a beszélgetést.  
Ezt a funkciót a hálózati szolgáltatók is használják, hogy további szolgáltatásokat 
biztosítsanak az ügyfeleik számára. A részletekről érdeklődjön szolgáltatójánál. 
1.  Emelje fel a telefonkagylót és beszéljen a hívó féllel. 

2.  A beszélgetés során nyomja meg a  gombot és tárcsázza egy másik 
előfizető számát, hogy vele is egyeztessen, vagy a beszélgetésbe őt is 
bekapcsolja. 

3.  Az egyeztetést követően nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen az 
eredeti híváshoz. 
vagy 
4.  Helyezze vissza a telefonkagylót annak érdekében, hogy továbbítsa a hívást a 
hívott előfizetőnek. 
Javaslat: Attól függően, hogy milyen PABX (alközpont) rendszert használ, a 
fenti információ eltérhet. Kérjük, olvassa el az alközpontjának használati 
utasítását. 
Tárcsázási szünet beállítása (P) 
Amennyiben az Ön telefonkészüléke rá van kötve egy alközpontra, szükséges lehet a tárcsázási 
szünet alkalmazása. Miután megnyomta a számot, nyomja meg a _ gombot, ami után szünetre 
van szükség, pl. a 0 esetén, ha külső hívást szeretne indítani (0P…). 



6. Gyorstárcsázási memória 
Gyorstárcsázási memória 
Egyérintéses tárcsázás beállítása (M1-től M3-ig) 
1.  Emelje fel a telefonkagylót. 

2.  Nyomja meg a készülék hátsó oldalán található  gombot. 
3.  Írja be a telefonszámot. 

4.  Nyomja meg a kívánt egyérintéses tárcsázás gombot az -t, az -t vagy 

az -at. 
5.  Helyezze vissza a telefonkagylót. 
Egyérintéses tárcsázással történő tárcsázás (M1-től M3-ig) 
1.  Emelje fel a telefonkagylót. 

2.  Nyomja meg a kívánt egyérintéses tárcsázás gombot, az -t, az -t vagy 

az -at.. 
Javaslat: A beprogramozott, egyérintéses tárcsázáshoz hozzárendelt 
számok nem törölhetők. A már a készülékben levő telefonszámok új számok 
mentésekor felülíródnak. 
 

Gyorstárcsázás beállítása (0-tól 9-ig) 
1.  Emelje fel a telefonkagylót. 

2.  Nyomja meg a készülék hátsó oldalán található  gombot. 
3.  Írja be a telefonszámot. 

4.  Nyomja meg a  gombot és az egyik számjegy billentyűt -tól -ig. 
5.  Helyezze vissza a telefonkagylót. 
 

Gyorstárcsázással történő tárcsázás (0-tól 9-ig) 
1.  Emelje fel a telefonkagylót. 

2.  Nyomja meg a  gombot. 
3.  Nyomja meg a kívánt számjegybillentyűt. 
Javaslat: A beprogramozott, gyorstárcsázáshoz hozzárendelt számok nem 
törölhetők. A már a készülékben levő telefonszámok új számok mentésekor 
felülíródnak. 
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7. A PABX (alközpont) rendszer üzemeltetése / 8. Leszerelés 
 
 

A PABX (alközpont) rendszer üzemeltetése 
Elképzelhető, hogy a telefonkészülék máshogy fog működni, ha egy alközponthoz 
csatlakozik, mint ha egy fővonalhoz. Abban az esetben, ha zavar vagy 
meghibásodás lép fel, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a 
kiskereskedőhöz, akitől az alközpontot vásárolta. 
A telefonkészüléken 300 ms Flash time van beállítva. 
 
Leszerelés 

 
1.  Húzza ki a csatlakoz dugót az asztali telefonkészülék megfelelő aljzataiból. 
2.  Húzza ki a telefonzsinór csatlakozó dugóját a telefonhálózati csatlakozódoboz 
 aljzatából. 

FIGYELEM: Amennyiben a telefont hosszabb ideig nem használja, 
    vegye ki belőle az elemeket, hogy megelőzze azok 
    esetleges kifolyásából a készülékben keletkező  
    károkat. 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS     8. oldal 



9. Problémakezelés / 10. Tisztítás és szervizelés 
Problémakezelés 
Amennyiben probléma merül fel a telefonkészülékkel kapcsolatban, a következők 
a teendők. A telefonkészülék burkolatát és a javítási munkát kizárólag képzett 
szakember végezheti. Amennyiben ezt nem tartja be a készülékre vonatkozó 
garancia érvényét veszti. 

Hibajelenség Teendők 

A hívó fél csak gyengén vagy egyáltalán 
nem hallja Önt 

 Ellenőrizze a telefonkagylót és a 
spirálkábelt 

A készülék nem működik  Húzza ki a telefonkábelt, távolítsa el a 
készülékből az elemeket/akkukat, húzza 
ki az összes vezetéket, és telepítse újra 
a készüléket a fent leírt módon. 

A telefonkészülék nem csörög vagy 
nincs tárcsahang 

 Ellenőrizze a telefonzsinórt 

 Ellenőrizze a kagylóhoz csatlakozó 
spirálkábelt 

 Ellenőrizze a telefonkészüléket vagy az 
alközpont (PABX) kapcsolóvonalát 

Egyetlen csörgés után a vonal 
megszakad 

 Ellenőrizze a csatlakozásokat 

 Ellenőrizze, hogy a vonal nincs-e 
párhuzamosan egy másik készülékhez is 
hozzákapcsolva; és ha igen, 
csatlakoztassa le a másik készüléket. 

  

Tisztítás és szervizelés 
 A telefonkészülék burkolatának felületét egy puha, nem bolyhos ronggyal 

tisztítsa meg. 

 Ne használjon tisztító- vagy oldószereket a készülék tisztításához. 
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11. Garancia / 12. Műszaki változtatások és adatok 
Garancia 
Amennyiben a készülék hibás, kérjük, vigye azt vissza eredeti csomagolásában 
és a számlával együtt az értékesítési helyre ahol vásárolta. 
 

Műszaki változtatások 
A jelen használati utasítás tájékoztató jellegű. 
Tartalma nem képezi szerződés tárgyát. 
Valamennyi feltüntetett adat névleges értékekre utal. A megadott felszerelés és 
opciók országonként eltérőek lehetnek az egyes országok követelményeinek 
megfelelően. 
 
Műszaki adatok 

Jellemző Érték 

Tömeg 500g 

A készülék méretei a telefonkagylóval 
együtt (szélesség x magasság x 
mélység) 

165 mm x 82 mm x 198 mm 

Elemek/akkuk 2db AA 1,5 V 

Telefonkábel  TAE F fali aljzathoz való csatlakozáshoz 

Tárcsázási mód Hang (DTMF) vagy Impulzusos 

Újrahívás (Flash) idő  300 ms 

Megengedett környezeti hőmérséklet  0°C és 35°C között 

Megengedett relatív páratartalom  20% és 75% között 

Megengedett tárolási hőmérséklet  -10°C és 50°C között 
 

Megengedett relatív páratartalom 
tárolás közben 

15%-tól 95%-ig 
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13. Betűrendes mutató 
Betűrendes mutató 
A 
Az alközpont (PABX) használata 8 
 
B 
Bevezető 1 
Biztonsági szabályok 1 
 
C/Cs 
Csengőhang hangerejének beállítása 6 
Csomag tartalma 2 
 
E 
Egyérintéses tárcsázási billentyűk 7 
 
F 
Felelősség kizárása 1 
 
G 
Garancia 10 
Gyorstárcsázás memória 7 
Gyorstárcsázás billentyűk 7 
 
H 
Hangerőállítás a kagylón 6 
Hívás befejezése 6 
Hívás fogadása 6 
Hívás indítása 6 
 
I 
Fontos Információ 3 
 
J 
Jellemzők 4 
A jelzések jelentése 1 
 
K 
A készülék részei 5 
A készülék elhelyezése és csatlakoztatása 2 
Készülék leírása 5 
 
L 
Leszerelés 8 
 
M 
Mikrofon elnémítása 6 
Műszaki adatok 10 
Műszaki változtatások 10 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS     11. oldal 



13. Betűrendes mutató 
P 
Probléma kezelése 9 
 
R 
Az R gomb használata 6 
Rendeltetésszerű használat 1 
 
T 
Tárcsázási szünet beállítása 6 
Telefonálás 6 
Telepítés 2 
Tisztítás és szervizelés 9 
 
Ú 
Újratárcsázás 6 
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14. Megfelelőségi nyilatkozat 

 

 
Megfelelőségi nyilatkozat 

A Rádióberendezésekről és Távközlő Végberendezésekről szóló törvény (FTEG) 
és az 1999/5/EK irányelv (R&TTE irányelv) alapján 
 
az Olympia Business Systems Vertriebs mbH 
……………………………………………………. 
Személy/Gyártó/Felelős megbízott 
 
Kijelenti, hogy a termék: 4205 vezetékes telefon nevű 

 távközlési végberendezés rádióberendezés  
 
Egy vezeték nélküli telefon, DECT-szabvány, amely a nyilvános telefonhálózathoz 
való kapcsolódásra szolgál. 
……………………………………………….. 
Rendeltetésszerű használat 
Berendezéscsoport   1 
     2 
 
Megfelel az FTEG törvény 3. paragrafusában foglalt előírásoknak, és az FTEG 
egyéb rendelkezéseinek (a rádióberendezésekről és távközlő 
végberendezésekről szóló irányelv 3. cikkének), amennyiben azt 
rendeltetésszerűen használják. 
 
Egészségügyi és biztonsági előírásoknak a 3. paragrafus (1) 1. pontja (3. cikk (1) 
a))  
Alkalmazott harmonizált szabványok: 
 
Biztonsági: EN 60950-1:2006 
 
A 3. paragrafus (1)(2) pontja, 3. Cikk 3 (1)(b)) az elektromágneses 
megfelelőségre vonatkozó védelmi előírásoknak. 
Alkalmazott harmonizált szabványok: 
 
EN 55022: 2006 
EN 55024: 1998 + A2: 2003 
 
Cím: 
Olympia Business Systems GmbH 
Weg zum Wasserwerk 10 
45525 Hattingen 
Németország 
 
Kelt: 2011. május 16-án aláírás Heinz Prygoda 
Dokumentum száma: 2160, felülvizsgálva: 00 
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen használati utasítás az Olympia szerzői 
joga védi, és ezért az nem másolható vagy értékesíthető.  
A használati utasításban szereplő adatok és információk kizárólag személyes 
használatra szolgálnak. 

 
  
Minden jog fenntartva. 
 
 


