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1.Descriere 

 

Funcţiile disponibile pentru fiecare model variază. Dacă oricare din funcţii diferă sau nu este 
disponibilă, acest lucru va fi indicat în secţiunea corespunzătoare a ghidului utilizatorului. 

1. Afişaj (numai la modelul 3212) 
2 x 20 de caractere. Consultaţi secţiunea "Informaţii despre Afişaj".  

2. Programare. 
Consultaţi secţiunea "Programare"  

3. Reapel 
Consultaţi secţiunea "Când recepţionaţi ton ocupat". Această funcţie poate fi scoasă 
sau mutată pe altă tastă funcţională programabilă de către administratorul de sistem.  

4. Redirecţionarea convorbirilor (urmează-mă) 
Consultaţi secţiunea "Redirecţionarea apelurilor". Această funcţie poate fi scoasă sau 
mutată pe altă tastă funcţională programabilă de către administratorul de sistem.  

5. Tastele funcţionale programabile 
Consultaţi secţiunea "Programare"  

6. Tasta funcţională programabilă / tasta pentru căşti + microfon 
(headset) 
Tasta funcţională pentru căşti + microfon este programată de administratorul de sistem. 
Această funcţie este disponibilă numai dacă unitatea opţională DBY 41002 este 
instalată. Consultaţi secţiunea "Alte facilităţi".  

7. Transferul convorbirilor 
Consultaţi secţiunea "În timpul convorbirilor".  

8. Linia cu acces triplu 
Pentru a gestiona apelurile. Liniile "Access 1" si "Access 2" sunt disponibile şi pentru 
convorbirile dinspre exterior şi pentru cele spre exterior. Tasta "Informaţie" poate fi 
utilizată numai pentru convorbirile spre exterior.  

9. Controlul volumului. 
Consultaţi secţiunea "Setări".  



10. Mute (oprirea microfonului). 
Consultaţi secţiunea "În timpul convorbirii".  

11. Difuzor pornit / oprit 
Consultaţi secţiunea "În timpul convorbirii".  

12. Anulare 
Pentru a întrerupe convorbirile sau pentru a ieşi dintr-o funcţie (programarea unei taste 
funcţionale). Se poate apăsa oricând, în loc de a pune receptorul în furcă. 
De asemenea, pentru a şterge afişajul în modul programare (numai la modelul 3212)  

13. Receptorul 
Furnizat cu aparatul telefonic.  

14. Suport opţional pentru ghid imediat 
Uitaţi-vă pe spatele aparatului.  

15. Mute şi Programare 
Consultaţi secţiunea "În timpul convorbirilor" (pentru "Mute") şi secţiunea "Programare".  

 
2.Apeluri de intrare 

 
Un semnal sonor şi unul luminos indică un 
apel de intrare.  

Pentru linia "Access 1"  În mod normal, veţi recepţiona convorbirile pe 
linia "Access 1"  

Ridicaţi receptorul  

Pentru orice tastă care indică o 
convorbire în aşteptare pe altă linie    

Ridicaţi receptorul  

Apăsaţi pe tasta cu lumină intermitentă  

Handsfree (mâini libere)  (numai la modelele 3211 şi 3212)  
Apăsaţi tasta cu lumină intermitentă  
Pentru a efectua o convorbire. 

Apăsaţi pentru a întrerupe convorbirea 

La alt aparat telefonic  Puteţi raspunde la apel folosind telefonul din 
alta cameră.  

Formaţi numărul telefonului de la care 
doriţi să efectuaţi convorbire 

Apăsaţi 
Notă: Puteţi de asemenea apăsa 
Parcare/Pick-Up (funcţie pre-programată de 
dvs.)  

Cum se răspunde la al doilea apel  Dacă telefonul dvs. este programat pentru 
tasta "Liber pentru a doua linie",puteţi 



recepţiona convorbiri, de asemenea, în timp 
ce vorbiţi, dacă aceasta funcţie este activată. 
Apăsaţi pentru a activa/dezactiva funcţia 
"Liber pentru a doua linie".  
Notă: această tastă funcţională este pre-
programată de administratorul de sistem. 
Când funcţia "Liber pentru a doua linie" este 
activată, LED-ul este aprins. Daca vorbiţi pe 
linia 1 ("Access 1") şi tasta "Access 2" 
luminează intermitent, indicând un nou apel, 
procedaţi astfel:  
Apăsaţi pentru a răspunde la al doilea 
apel 
Prima convorbire este parcată.  
Apăsaţi pentru a reveni la prima 
convorbire 
A doua convorbire este parcată. Sunteţi 
conectat la prima convorbire.  
Apăsaţi pentru a termina convorbirea 
Notă: Daca cel care sună are activată funcţia 
"Apel în aşteptare", puteţi recepţiona a doua 
convorbire chiar dacă funcţia "Liber pentru a 
doua convorbire" nu este activată.  

 

 

3.Apeluri de ieşire 
 
EFECTUAREA CONVORBIRILOR  Cum se efectuează convorbirile interne şi 

externe: 
Ridicaţi receptorul şi procedaţi conform 
tipului de apel:  

Convorbiri Interne    

Formaţi numărul  

Convorbiri externe    
Tastaţi codul pentru accesul extern 

Se aude tonul.  

Tastaţi numărul extern  

 sau  
Apăsaţi pentru a termina convorbirea  

Handsfree (mâini libere)  (numai la modelele 3211 şi 3212)  
  Cu receptorul în furcă:  

Tastaţi numărul 
Vorbiţi prin difuzorul şi microfonul încorporate 
în telefon. 



Apăsaţi pentru a termina convorbirea 
Notă: Puteţi efectua convorbirile mai repede 
utilizând numerele de telefon pre-programate 
pe taste. Consultaţi secţiunea "Numere pre-
programate".  

LINIA EXTERNĂ INDIVIDUALĂ  
Administratorul de sistem poate programa 
telefonul dvs. pe o linie individuală externă. 
Pentru a accesa linia: 

Apăsaţi, formaţi numărul pentru linia 
individuală externă şi tastaţi  

Formaţi codul de acces şi numărul extern  

APELAREA ULTIMULUI NUMĂR EXTERN 
FORMAT  

Când iniţiaţi o convorbire externă, automat, 
sistemul reţine în memorie toate tastele 
apăsate, indiferent dacă s-a efectuat sau nu 
convorbirea.  

Ridicaţi receptorul  

Apăsaţi pentru a reapela ultimul număr 
format  
Ultimul număr extern este automat reapelat. 

MEMORAREA UNUI NUMĂR EXTERN  
Când efectuaţi o convorbire externă, puteţi 
salva numărul, pentru ca apoi să reapelaţi 
mai uşor numărul. Orice număr salvat 
anterior va fi şters.  

  Pentru a salva un număr extern:  
Apăsaţi înainte de a termina convorbirea  
Notă: Aceasta este o tastă funcţională pre-
programată de administratorul de sistem. 

Pentru reapel   

Ridicaţi receptorul. 

Apăsaţi pentru a reapela numărul  
Notă: funcţie pre-programată de 
administratorul de sistem. 

  

 
4.În timpul convorbirii 

 
MONITORIZAREA  (numai la telefoanele 3210)  

  
Aceasta funcţie vă oferă posibilitatea de a 
asculta, prin difuzor, cu receptorul ridicat, în 
timp ce se aşteaptă eliberarea unei linii 
ocupate. 

  În timpul desfăşurării unei convorbiri:  

Apăsaţi şi puneţi receptorul în furcă  

  Când ledul luminează, difuzorul 
monitorizează convorbirea, iar receptorul 



(incluzând şi microfonul) este deconectat. De 
asemenea, când tasta "mute" este aprinsă 
sunteţi informat că microfonul nu este 
conectat.  

  Notă: Puteţi regla volumul. Consultaţi 
secţiunea "Reglări".  

Apăsaţi pentru a termina convorbirea.  

Trecerea de la monitorizare la ascultarea 
convorbirii în receptor.    

Ridicaţi receptorul  

ASCULTAREA ÎN GRUP (AUDIŢIE ÎN 
DIFUZOR) (numai la modelele 3211 şi 3212)  

  
Aceste funcţii vă oferă posibilitatea de a vorbi 
în receptor în timp ce, cel cu care vorbiţi, este 
auzit în difuzor.  

  În timpul unei:  
Apăsaţi pentru a activa sau anula 
ascultarea în grup 
Când tasta luminează, difuzorul 
monitorizează convorbirea. 

  Când tasta luminează, difuzorul 
monitorizează convorbirea.  

  Notă: Puteţi regla volumul. Consultaţi 
secţiunea "Reglări".  

Trecerea de la convorbirea în difuzor la 
modul handsfree (fără mâini)   

Puneţi receptorul în furcă 
Convorbire în mod handsfree 

Apăsaţi pentru a termina convorbirea  

Trecerea de la handsfree la convorbirea în 
difuzor.    

Ridicaţi receptorul şi apăsaţi  

 HANDSFREE (MÂINI LIBERE)  (numai la modelele 3211 şi 3212)  
  În timpul unei convorbiri:  

Apăsaţi şi puneţi receptorul în furcă 
Convorbire în mod handsfree 

  Notă: Puteţi regla volumul. Consultaţi 
secţiunea "Reglări"  

Apăsaţi pentru a termina convorbirea  

Trecerea de la modul handsfree la 
convorbirea în receptor    

 
Ridicaţi receptorul 
Convorbire în receptor 

 FARA MICROFON    



(la modelul 3210) 

Apăsaţi pentru a comuta microfonul 
deschis sau închis  

(la modelele 3211 şi 3212) 

Când tasta luminează, cel care vorbeşte cu 
dvs. nu va putea să audă conversaţia din 
camera.  

  Notă: Este posibil ca această funcţie să fie pe 
altă tastă la alt model de telefon.  

INTEROGARE  
Aveţi o convorbire activă pe linia 1 şi vreţi să 
faceţi o interogare pe o linie internă sau 
externă.  

Apăsaţi  

  Notă: Puteţi apăsa şi "Access 2"  

Sunaţi pe cel cu care vreţi să vorbiţi  

Convorbirea activă de pe linia1 este pusă în 
aşteptare (tasta luminează intermitent, lent). 
Când cel sunat răspunde, puteţi comuta între 
cele 2 convorbiri, puteţi transfera 
convorbirea, puteţi crea o conferinţă sau să 
terminaţi una din convorbiri. 
Apăsaţi pentru a termina convorbirea de 
interogare  

  Cel cu care vorbiţi este deconectat. 

Apăsaţi pentru a comuta înapoi pe prima 
linie  

REVENIREA LA CONVORBIRE Tasta luminează pentru convorbirea pusă în 
aşteptare. 
Apăsaţi pentru a parca a doua convorbire 
Prima linie este conectată. 

Apăsaţi pentru a parca prima convorbire 
A doua linie este conectată. 

Apăsaţi pentru a termina convorbirea  

TRANSFERUL CONVORBIRILOR  Dacă vreţi să transferaţi o convorbire.  

Apăsaţi  

Apelaţi numărul unde doriţi să transferaţi 
convorbirea  

Apăsaţi înainte sau după ce răspunde 

Convorbirea este transferată. 

  
Notă: Dacă aveţi în aşteptare mai mult de o 
convorbire, atunci ultima convorbire pusă în 
aşteptare va fi transferată. Dacă cel care este 



sunat pentru a i se transfera convorbirea este 
ocupat sau transferul nu este permis, atunci 
telefonul dvs. va suna din nou.  

CONFERINŢĂ  

În acest mod de lucru puteţi include până la 7 
convorbiri simultane într-o conferinţă. Numai 
cel care conduce conferinţa poate admite 
participanţi. În timpul conferinţei se va auzi un 
ton.  

  
Aveţi o convorbire în desfăşurare pe linia 1 şi 
vreţi să stabiliţi o teleconferinţă. Veţi deveni 
conducătorul conferinţei.  
Apăsaţi 
Notă: Puteţi apăsa de asemenea şi "Access 
2" 

Sunaţi a doua persoană  

Apăsaţi pentru a stabili conferinţa  
Notă: Puteţi apăsa de asemenea şi 
"Conferinţă" (tastă funcţională pre-
programată de dvs.) 

  Repetaţi procedura pentru a adăuga noi 
membri la conferinţă.  
Puneţi receptorul în furcă pentru a părăsi 
conferinţa 

PARCAREA  
Puteţi să puneţi în aşteptare convorbirea în 
desfăşurare. Convorbirile puse în aşteptare 
pot fi activate pe telefonul dvs. sau pe alt 
telefon.  

Parcarea individuală    
Apăsaţi tasta corespunzătoare liniei pe 
care aveţi convorbirea în desfăşurare şi 
puneţi receptorul în furcă.  

  Tasta luminează intermitent, lent.  

Apăsaţi tasta corespunzătoare liniei 
parcate pentru a reactiva convorbirea.  

Parcarea comună   

Apăsaţi  

Puneţi receptorul în furcă 
Tasta luminează intermitent, lent. 

  Pentru a activa convorbirea de pe telefonul 
propriu: 

Apăsaţi tasta corespunzătoare liniei  

  Pentru a activa o convorbire pe alt telefon:  

Apelaţi telefonul care a pus convorbirea în 
aşteptare  

Apăsaţi  

TRIMITEREA CODULUI DE IDENTITATE Atunci când efectuaţi un transfer, puteţi 



AL CELUI CARE SUNĂ, ATUNCI CÂND 
EFECTUAŢI UN TRANSFER DE 
CONVORBIRE  

trimite codul de identitate sau numărul celui 
care a sunat, celui căruia urmează să ii fie 
transferată convorbirea, pe afişajul lui.  

  Aveţi o convorbire externă în desfăşurare pe 
linia 1.  
Apăsaţi pentru a pune convorbirea în 
aşteptare 

  Notă: Puteţi apăsa de asemenea şi "Access 
2".  

Apăsaţi  

Tastaţi codul de identitate al celui care a 
sunat sau numărul de la care a sunat 

Sunaţi-l pe cel căruia urmează să îi 
transferaţi convorbirea  

Apăsaţi înainte sau după ce răspunde  

  
Convorbirea în desfăşurare este transferată 
cu codul de identitate sau cu numărul de pe 
care a sunat.  

  
Notă: Puteţi utiliza aceasta funcţie numai 
dacă telefonul celui care răspunde este 
programat pentru a putea lucra cu aceste 
coduri sau numere de telefon.  

  
Această funcţie este disponibilă numai la 
versiunile mai noi de oficii telefonice 
(secretariate).  

  

5.Ton de ocupat 
 
APARAT TELEFONIC SAU LINIE 
EXTERNĂ OCUPATĂ 

Dacă doriţi să efectuaţi un apel, şi primiţi ton 
de ocupat, sau nu obţineţi răspuns puteţi 
utiliza următoarele metode: 

Funcţia Reapel Dacă un aparat telefonic prezintă ocupat sau 
nu răspunde: 
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Apăsaţi 
Notă: Puteţi deasemenea tasta: Reapel 
(buton funcţional preprogramat de 
dumneavoastră ) 

Puneti receptorul in furcă pentru a încheia 
procedura  
Veţi fi reapelat (cu un semnal sonor de 
tonalitate specială) atunci când aparatul 
telefonic apelat devine disponibil. Trebuie să 
răspundeţi într-un interval de opt secunde 
altfel funcţia Reapel se anulează. 



 

Ridicaţi receptorul când sunteţi reapelat 
Centrala telefonică apelează aparatul 
telefonic care prezenta ocupat. 
Notă: Funcţia Reapel poate fi activată 
simultan pentru mai multe aparate telefonice. 

 Dacă toate liniile externe ale centralei sunt 
ocupate: 
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Apăsaţi 
Notă: Puteţi deasemenea tasta: Reapel 
(buton funcţional preprogramat de 
dumneavoastră). 

Formaţi numărul extern şi apasaţi  

Puneti receptorul in furcă pentru a încheia 
procedura 
 
Când o linie externă devine liberă veţi fi 
reapelat (cu un semnal sonor de tonalitate 
specială). Trebuie să răspundeţi într-un 
interval de opt secunde altfel funcţia Reapel 
se anulează. 
 

Ridicaţi receptorul când sunteţi reapelat 
Centrala telefonică apelează aparatul 
telefonic care prezenta ocupat. 
Notă: Funcţia Reapel poate fi activată 
simultan pentru mai multe aparate telefonice  

Anulaţi numai un singur Reapel  

 

Apăsaţi şi formaţi numărul pe care l-aţi 
apelat  

 
Apasaţi 

Anularea tuturor Reapelurilor  

 
Apasaţi 

 
Apasaţi 

Apel în aşteptare 
Dacă doriţi contactarea urgentă a 
unui aparat telefonic sau linie externă 
ce prezintă ocupat, puteţi face acest 



lucru prin activarea unui semnal de 
atenţionare.  
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Apăsaţi 
Notă: Puteţi deasemenea tasta: Apel în 
aşteptare (buton funcţional preprogramat de 
dumneavoastră). 
Lăsaţi receptorul în furcă. Când aparatul 
telefonic, sau linia externă apelată termină 
convorbirea acestea vor fi apelate automat. 
Notă: Funcţia Apel în aşteptare, în mod 
curent, este dezactivată în sistem (poate fi 
activată numai de administratorul de sistem). 
Dacă funcţia Apel în aşteptare nu este 
permisă veţi primi în continuare ton de 
ocupat. 

 Intrare peste ocupat  Puteţi intra peste convorbirea unui aparat 
telefonic ce prezintă ocupat. 
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Apasati 
Notă: Puteţi deasemenea tasta: Intrare peste 
ocupat (buton funcţional preprogramat de 
dumneavoastră). 

 

Inainte ca funcţia de Intrare peste 
ocupat să fie executată, sistemul 
generează un ton de avertizare. Se 
iniţiază astfel o convorbire intre trei 
părţi având suprapus tonul de 
avertizare. 
 
Notă: Funcţia Intrare peste ocupat, în mod 
curent, este dezactivată în sistem (poate fi 
activată numai de administratorul de sistem). 
Dacă funcţia Intrare peste ocupat nu este 
permisă veţi primi în continuare ton de 
ocupat. 

 
 
 
6.Redirecţionarea Apelurilor 

 

REDIRECTARE  

Dacă nu doriţi să fiti deranjat sau nu sunteţi 
în birou, puteţi redirecta toate apelurile pentru 
telefonul dvs. către un alt aparat telefonic 
pre-programat de dvs. În timpul redirectării 
veţi auzi un ton special si un buton cu led va 
indica redirecţionarea liniei dvs. Puteti inca sa 
efectuati convorbiri ca de obicei. 

Setarea redirectării de pe telefonul propriu 

Apelul este redirectat spre un alt aparat 
telefonic sau spre un grup de până la trei 
telefoane. Redirectarea spre grup se 
programează de către administratorul de 
sistem. 



 

Apăsaţi 

Notă: Tastă funcţională pre-programată de 
administratorul de sistem. Dacă se comandă 
redirectarea cu receptorul ridicat sau cu 
difuzorul pornit, apasaţi tasta de redirectare 
de doua ori. Puteţi deasemenea să utilizaţi 
procedura descrisă mai jos: 

 
Apăsaţi  

 
Apăsaţi  

Dezactivarea redirectării de pe propriul 
telefon    

 

Apăsaţi 

Notă: Tastă funcţională pre-programată de 
administratorul de sistem. Puteţi 
deasemenea să utilizaţi procedura descrisă 
mai jos: 

 
Apăsaţi  

 
Apăsaţi  

 
Apasati  

FUNCŢIA URMEAZĂ-MĂ SPRE LINII 
INTERNE 

Toate apelurile către linia dumneavoastră vor 
fi redirecţionate către altă linie, la alegerea 
dvs., în interiorul reţelei interne de telefoane. 
În timpul redirectării interne veţi auzi un ton 
special şi tasta de redirectare va indica 
aceasta. Puteţi în continuare să efectuaţi 
convorbiri în mod obişnuit.  

Activarea de pe propriul telefon    

 

Apăsaţi şi formaţi numărul unde doriţi să 
efectuaţi redirectarea  

Notă: Tastă funcţională pre-programată de 
administratorul de sistem. 

 

Apăsaţi pentru a activa  

Puteţi deasemenea să utilizaţi procedura 
descrisă mai jos: 



 

Apăsaţi şi formaţi numărul unde doriţi să 
efectuaţi redirectarea  

 
Apăsaţi  

Dezactivarea redirectării de pe propriul 
telefon    

 

Apăsaţi 

Notă: Tastă funcţională pre-programată de 
administratorul de sistem. Puteţi 
deasemenea să utilizaţi procedura descrisă 
mai jos: 

 
Apăsaţi  

 
Apasati  

Redirectare de la telefonul la care s-a 
efectuat procedura Urmează-mă   

 

Apăsaţi si formaţi propriul dumneavoastra 
număr  

 

Apăsaţi şi formaţi numărul spre care se 
doreşte noua redirectare 

 

Apăsaţi pentru a redirecta  

Apelurile sunt redirectate spre noua poziţie 

Notă: Redirectarea internă trebuie executată 
de pe propriul telefon înaintea redirectării 
spre noua poziţie. 

Dezactivarea procedurii de la telefonul 
redirectat   

 

Apăsaţi şi formaţi propriul dumneavoastră 
număr  

 
Apăsaţi  

FUNCŢIA URMEAZĂ-MĂ SPRE LINII Dacă este permisă redirectarea spre linii 



EXTERNE externe, puteţi redirecta toate apelurile care 
vin spre linia dvs., către un numar extern. 
Veţi auzi un semnal sonor cu o tonalitate 
specială. Puteţi în continuare să efectuaţi 
convorbiri în mod obişnuit. 

 Setare   

 

Apăsaţi şi formaţi codul de acces extern 
(cifra zero) şi numărul extern.  

 
Apăsaţi  

Anulare    

 

Apăsaţi 

Notă: Tastă funcţională pre-programată de 
administratorul de sistem. Puteţi 
deasemenea să utilizaţi procedura descrisă 
mai jos: 

 
Apăsaţi  

 
Apăsaţi  

OCOLIREA REDIRECTĂRII  
Daca această procedură este permisă pe 
telefonul dvs., puteţi ocoli 
redirectarea/Urmează-mă.  

 

Apăsaţi şi formaţi numărul de telefon pe 
care s-a efectuat procedura de 
redirectare/Urmează-mă 

 
Apăsaţi şi aşteptaţi răspunsul  

 
7.Numere Prescurtate 

 

NUMERE ABREVIATE IN MOD OBISNUIT  

Utilizând numere abreviate, puteţi să 
efectuaţi convorbiri apăsând doar pe câteva 
taste. Numerele abreviate în mod obişnuit 
constau în 1-5 cifre şi sunt memorate în 
centrală (de către administratorul de sistem).  

Ridicaţi receptorul şi formaţi numărul 
abreviat în mod obişnuit 

NUMERE ABREVIATE IN MOD 
INDIVIDUAL  

Puteţi să programaţi până la 10 numere pe 
care le folosiţi mai des, pe tastele cu cifre şi 



să le utilizaţi ca numere abreviate individual 
(daca această funcţie este permisa).  

Pentru a utiliza numerele abreviate    

Apăsaţi şi formaţi cifra semnificativă  

Programarea şi modificarea programării 
numerelor abreviate individual    

Apăsaţi şi selectaţi tasta cu care va fi 
apelat numărul  

Apăsaţi şi formaţi numărul de telefon pe 
care vreţi să-l introduceţi în memorie  

Apăsaţi  

Cum se şterge un număr programat    
Apăsaţi şi formaţi cifra pe care este 
programat numărul  

Apăsaţi  

Ştergerea tuturor numerelor programate    

Apăsaţi  

Apăsaţi  

 
 
8.Autorizări 

 

CONFIDENŢIALITATEA CONVORBIRILOR  

Confidenţialitatea convorbirilor vă permite 
efectuarea convorbirilor fără a fi deranjat, ca 
de exemplu, pătrunderea altcuiva peste 
convorbirea dvs. Această funcţie este 
automat dezactivată atunci când se termină 
convorbirea.  

Activare    

Ridicaţi receptorul  

Apăsaţi şi formaţi numărul  

NU DERANJAŢI  
Când activaţi această funcţie, apelurile către 
linia dvs. secundară nu sunt indicate. Puteţi 
face dvs. apeluri în mod obişnuit.  
Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva 
modul "nu deranjaţi"  

  Notă: Puteţi de asemenea utiliza procedura 
descrisă mai jos.  



Formaţi pentru a activa  

  Se aude un ton special.  
  Sau  

Formaţi pentru a dezactiva  

Apăsaţi pentru a termina procedura de 
activare sau de dezactivare  

 
9.Programare 

 

PROGRAMAREA FUNCŢIILOR  

Funcţiile şi numerele de telefon utilizate 
frecvent, pot fi programate pe tastele 
funcţionale, pentru a le accesa mai uşor. 
Când doriţi să utilizaţi o funcţie, trebuie doar 
să apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare. 
Anumite funcţii trebuie să fie pre-programate 
de către administratorul de sistem  

Programarea sau schimbarea programării 
unei taste funcţionale pe telefonul Dialog 
3210  

  

Apasaţi  

Apăsaţi tasta funcţională cu care veţi 
apela funcţia  

 sau 

Introduceţi numărul de telefon sau codul 
funcţiei având în vedere lista de pe pagina 
următoare  

  
Notă: Dacă se introduce un număr greşit, 
apăsaţi tasta de anulare ( C ) pentru a-l 
şterge şi introduceţi numărul din nou.  
Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 
din nou  

Eliberaţi  

  
Îndepărtaţi pelicula transparentă şi scrieţi 
numele funcţiei sau numărul de telefon alături 
de tastă.  

  
Notă: Pentru a şterge o funcţie programată, 
apăsaţi tasta de anulare ( C ) în loc de a 
forma numărul de telefon sau codul funcţiei, 
în secvenţa de mai sus.  

Programarea sau schimbarea programării 
unei funcţii pe telefoanele Dialog 3211 sau 
3212  

  

Apăsaţi  



Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 

  
Notă: Dacă tasta funcţională este deja 
programată, numărul sau funcţia va fi afişată 
(numai la telefoanele 3212)  

 sau 

Introduceţi numărul de telefon sau codul 
unei funcţii având în vedere lista de funcţii

  
Notă: Dacă introduceţi un număr greşit, 
apăsaţi tasta de anulare ( C ) pentru a-l 
şterge şi introduceţi numărul din nou.  

Apăsaţi pe tasta funcţională din nou  

Apăsaţi pentru a termina programarea  

  Îndepărtaţi folia transparenta şi scrieţi numele 
funcţiei sau numărul de telefon lângă tastă.  

  
Notă: Pentru a şterge o funcţie programată, 
apăsaţi tasta de anulare ( C ), în loc de 
numărul de telefon sau codul funcţiei, în 
secvenţa de mai sus.  

Verificarea unei funcţii sau a unui număr 
programat  

Nota: Aceasta funcţie este disponibila numai 
la telefoanele 3212  

Apăsaţi  

Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 

  Numărul memorat sau funcţia programată 
sunt afişate.  

Apăsaţi  

 

Funcţiile şi Codurile Corespunzătoare  

Funcţia  Codul funcţiei sau numărul asociat  
Preluarea apelurilor: 
În grup 
Individual  

 
8 
Numărul liniei + 8  

Cerere de convorbire  5  
Punerea în aşteptare a unei convorbiri în 
mod obişnuit  

8  

Conferinţa  3  
Apel după nume  Numărul liniei secundare  
Serviciul de noapte flexibil  *84*0*+numarul liniei externe+#  
Pătrunderea pe o linie ocupata  4  

Funcţii care trebuie să fie programate de administratorul de sistem. 



• linii adiţionale  
• apel înapoi în mod automat  
• legătură intercom dedicata  
• redirectare  
• nu deranjaţi  
• linie externa  
• liber pentru acces pe a doua linie  
• convorbire imediată  
• linie externă individuală  
• repetarea ultimului număr extern format  
• urmărirea apelurilor (convorbirilor) rău intenţionate  
• cerere de convorbire activată manual  
• reprezentare multiplă  
 
PROGRAMAREA SEMNALELOR DE 
SONERIE    
Programarea pe telefonul Dialog 3210    

  

Sunt disponibile pentru a fi programate 4 
feluri de semnale de sonerie, pe telefonul 
dvs. Semnalele de sonerie pot fi programate 
pe liniile de acces, pe liniile adiţionale şi pe 
liniile reprezentate multiplu.  

Ţineţi apăsat în timp ce programaţi  

Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 
liniei  

Selectaţi semnalul de sonerie pe care 
doriţi să îl utilizaţi, în concordanţă cu lista 
de mai jos  

  0=fără semnal  
  1=semnal de sonerie periodic  
  2=semnal de sonerie periodic, întârziat  
  3=semnal de sonerie care nu se aude când 

suna prima data  
  4=semnal de sonerie întârziat care nu se 

aude când sună prima data  

Apăsaţi  

Eliberaţi  

Programarea pe telefonul Dialog 
3211/3212    

  

Dispuneţi de 6 semnale de sonerie 
programabile pe telefonul dvs. Aceste 
semnale diferite pot fi programate pe liniile de 
acces, pe liniile adiţionale sau pe liniile 
reprezentate multiplu.  

Apăsaţi  



Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 

  Este afişată o cifră (de la 0 la 6) pe display 
(numai la telefoanele 3212)  
Selectaţi semnalul de sonerie pe care vreţi 
să îl utilizaţi, în concordanţă cu lista de 
mai jos  

  0=fără semnal  
  1=semnal de sonerie periodic  
  2=semnal de sonerie periodic întârziat  
  3=semnal de sonerie care nu se aude când 

suna prima data  
  4=semnal de sonerie întârziat care nu se 

aude când sună prima dată  
  5=convorbire imediată cu un singur ton de 

înştiinţare, controlat de tasta funcţională  
  6= convorbire imediată cu un singur ton de 

înştiinţare  
  Nota: Opţiunile 5 şi 6 nu sunt disponibile 

pentru linii reprezentate multiplu  

Apăsaţi  

Apăsaţi pentru a termina programarea  

Apăsaţi pentru a şterge afişajul în timpul 
programării  

  Notă: Numai la telefoanele 3212  
Pentru a verifica un semnal de sonerie  Notă: Această funcţie este disponibilă numai 

la telefoanele 3212  

Apăsaţi  

Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare 

  Este afişată o cifra (de la 0 la 6) pe display  

Apăsaţi pentru a termina programarea  

 

10.Programare/Ajustare 
 
PROGRAMAREA SEMNALULUI DE 
SONERIE CU ACELASI TON DTMF CA LA 
TASTAREA UNEI CIFRE  

Există 10 semnale de sonerie diferite, 
programabile, cu acelaşi ton DTMF ca la 
tastarea unei cifre, pe telefonul dvs., fiecare 
corespunzând unei cifre intre 0 şi 9.  

Programarea pe telefonul Dialog 3210    



Ţineţi apăsat in timp ce programaţi  

Apăsaţi cifra corespunzătoare (0-9)  

Eliberaţi  

Programarea pe telefoanele Dialog 
3211/3212    

Apăsaţi  

Apăsaţi cifra corespunzătoare (0-9)  

  Este afişată cifra corespunzătoare tonului 
DTMF folosit pentru sonerie  

Apăsaţi pentru a termina programarea  

Apăsaţi pentru a şterge display-ul în 
timpul programării  

  Notă: Disponibil numai la telefoanele 3212  

REGLAREA VOLUMULUI PENTRU 
RECEPTOR ŞI DIFUZOR  

Utilizaţi tastele de volum pentru a modifica 
volumul audiţiei în receptor, în timpul unei 
convorbiri. Reglaţi volumul în receptor atunci 
când aveţi o convorbire în acest mod. Reglaţi 
volumul difuzorului atunci când tasta de 
funcţionare a difuzorului este activată, de 
exemplu atunci când tasta luminează.  

Apăsaţi pentru a modifica volumul  

REGLAREA VOLUMULUI SEMNALULUI 
DE SONERIE  

Utilizaţi tastele de volum pentru a regla 
volumul semnalului de sonerie, atunci când 
telefonul sună sau chiar când nu sună. 
Reglajul volumului este reţinut (memorat)  

Apăsaţi pentru a regla volumul  

 
11.Semnale Sonore 
 
FORMELE SEMNALELOR DE TON  Următoarele tonuri si semnale sunt trimise de 

la centrală către receptor sau difuzor.  

Ton de apel   

Ton de apel special  
 



Ton de sonerie  
 

Ton de ocupat  
 

Ton de congestie  
 

Ton de număr care nu se poate obţine  
 

Ton de aşteptare de convorbire  
 

Ton de “intrare peste ocupat” 
 

Ton de conferinţă  
la fiecare 15 secunde  

SEMNALE DE SONERIE  Exista 3 feluri de semnale de sonerie care va 
pot informa despre tipul apelului catre dvs.  

Semnal de sonerie intern  
 

Semnal de sonerie extern  
 

Semnal de reapel 
 

 
12.Semnale Vizuale 
 
Semnale luminoase    

 
Led stins Funcţia nu este activă  

 
Led aprins continuu Funcţia este activă sau linia respectivă este 

ocupată  



 

Led care luminează 
intermitent rapid Un apel care aşteaptă răspuns  

 

Led care luminează 
intermitent lent Linia sau funcţia este în aşteptare  

 

Led care luminează 
cu pauze scurte Convorbire în desfăşurare  

 
 
13.Afişajul 
 
INFORMAŢII DESPRE 
AFIŞAJ    
Notă: Afişajul este disponibil 
numai la telefoanele 3212    
Afişajul va furnizează 
informaţii cum ar fi timpul şi 
data, starea traficului şi 
numerele de telefon la care 
sunteţi conectat.  

Următorul exemplu de afişaj arata diferitele stări ale 
telefonului dvs.  

Telefon inactiv  Când telefonul dvs. este inactiv, linia de sus a afişajului arată 
informaţii generale. Linia de jos arată numărul liniei dvs.  

  

 

Convorbire către alt număr  
Când efectuaţi o convorbire pe telefonul dvs., linia de sus a 
afişajului arată starea traficului iar linia de jos arată numărul 
sunat.  

  

 
  Dacă telefonul celui pe care l-aţi sunat este redirectat, linia de 

sus arată numărul sunat si starea in care se afla redirectarea.  

  

 
  Numărul sunat (3333) este redirectat spre numărul 5555.  
Convorbire spre telefonul 
dvs.  

Când recepţionaţi un apel, linia de sus arată intermitent 
numărul de telefon a celui care sună.  

 

 
  Daca sunteţi sunat de pe o linie redirectată, linia de sus arată 

numărul spre care este redirectat numărul celui care va suna. 



Numărul celui care sună este arătat intermitent pe linia de jos. 

  

 
  Numărul 2222 a sunat numărul 4444 şi convorbirea a fost 

redirectată spre dvs.  
 

14.Instalare 
 

 
 



 
 
 


