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1 Wstęp 

 Dziękujemy za wybór telefonu Slican XL-209. Został on zaprojektowany z myślą o łatwym 

użytkowaniu i wykonany jest z doskonałej jakości trwałych materiałów. 

Wszystkie nasze produkty sprawdzamy pod względem niezawodności i trwałości, aby zagwarantować 

ich użytkownikom niezawodność. 

2 Właściwości 

Zakupiony telefon posiada następujące funkcje i właściwości: 

 Przełącznik Pulse / Tone  

 Funkcja odsłuchu HF ONE WAY 

 System wybierania DTMF 

 Ponowne wybieranie ostatniego numeru – REDIAL 

 Ustawienia dzwonka 

 Sygnalizacja IN-USE 

 Funkcje FLASH / PAUSE / MUTE 

 Możliwość zamontowania na ścianie 

3 Opis elementów 

Na zaprezentowanym obrazku oznaczono poszczególne elementy prezentowanego telefonu: 
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1 Obudowa telefonu 11 Etykieta z numerem telefonu 

2 Etykieta spisu telefonów 12 Głośnik 

3 Dioda In-Use 13 Słuchawka 

4 Przycisk MUTE 14 Zaczep słuchawki 

5 Przycisk PAUSE 15 Przełącznik kołyskowy 

6 Przycisk FLASH 16 Gniazdo linii telefonicznej 

7 Przycisk REDIAL 17 Przełącznik Tone/Pulse 

8 Przycisk HF 18 Przełącznik głośności dzwonka 

9 Klawiatura numeryczna 19 Otwory do montażu naściennego 

10 Przewód słuchawki 20 Złącze do podłączenia słuchawki 

 

4 Instalacja 

 Podłącz wtyczki przewodu słuchawki do gniazda słuchawki telefonicznej i do gniazda w dolnej 

części podstawy telefonu. 

 Podłącz wtyczkę linii telefonicznej do gniazda w dolnej części podstawy telefonu. 

 W przypadku montażu naściennego – zmień pozycję zaczepu oznaczonego nr 14, aby telefon 

można było zamontować na ścianie. 

5 Korzystanie z telefonu 

 WYBIERANIE – podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał wybierania, a następnie wybierz żądany 

numer 

 REDIAL - naciśnij przycisk REDIAL, jeśli chcesz ponownie wybrać ostatni numer. 

 FLASH - jest używany w celu przekazania prowadzonej rozmowy lub aktywacji procesu 

wybierania usługi podczas rozmowy. 

 MUTE - naciśnij przycisk MUTE, jeżeli chcesz, by osoba rozmawiająca nie słyszała Twojej 

rozmowy. 

 PRZEŁĄCZNIK GŁOŚNOŚCI DZWONKA - przesuń przełącznik dzwonka, aby wybrać odpowiedni 

poziom głośności dzwonka. 

 PRZEŁĄCZNIK TONE / PULSE - wybierz odpowiedni tryb w zależności od ustawień operatora 

telekomunikacyjnego. 

 HF - naciśnij przycisk HF aby wybrać numer bez podnoszenia słuchawki. Gdy przycisk ten jest 

wciśnięty telefon pracuje w trybie głośnego odsłuchu. 

 PAUSE – naciśnij przycisk PAUSE, aby wygenerować przerwę pomiędzy wybieranymi cyframi. 

6 Ostrzeżenia 

 Główne przyczyny zakłóceń na linii telefonicznej i sieci zasilającej, które mogą spowodować 

nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu: 

• Kontakt z przewodami przenoszącymi wysokie napięcie. 
• Wpływ elektromagnetyczny urządzeń znajdujących się w pobliżu. 
• Przejściowe zakłócenia spowodowane warunkami pogodowymi (burze, błyskawice). 
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7 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

Producent: 
SLICAN sp. z o. o. 
ul. M. Konopnickiej 18 
85-124 Bydgoszcz 

Typ: 
 
Aparat telefoniczny 

Model: 
 
Slican XL-209 

Opis wyrobu: 
 
Aparaty telefoniczne Slican XL-209 są przeznaczone do pracy na liniach analogowych, umożliwiając 
także wykorzystanie funkcji oferowanych przez centrale Slican. 

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 99/5/WE R&TTE 
i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: 
EN 60950-1:2006 
EN 55022:2006 + A1:2007 
EN 55024:1998 + A2:2003 
Informacje dodatkowe: 
Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej 
www.slican.pl/deklaracje/ 
Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, w tym z podłączeniem do centrali SLICAN. 
Spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. 

 

Bydgoszcz 2013-04-11 

 

 

 

http://www.slican.pl/deklaracje/
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