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 Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600 
 

 
TELEFON CID CU DISPLAY JW-2019 

(MF0030-08101) 
 

 
 
 

Caracteristici tehnice: 
Functii de baza: 

 Serviciul identitate apelant dual DTMF / FSK. 

 0-38 memorii apeluri intrare, 5 memorii apeluri iesire. 

 3 memorii cu o singura apasare cu max. 16 digiti. 

 Reformare si revizualizare rapida pentru apelurile de intrare si iesire. 

 Filtrare pe 5 digiti pentru coduri zonale. 

 2 grupuri pentru coduri de iesire. 

 32 digiti pre-formare. 

 Afisarea datei ,orei si saptamanii ; afisaj LCD cu reglare contrast. 

 Muzica in asteptare. 

 Functie auto-reformare numar. 

 Functie flash : 1000ms/600ms/300/ms/110ms selectabil. 

 Controlul digital al volumului pentru speaker. 

 Tip formare puls sau ton. 

 Alarma ceas. 

 Iluminare fundal inteligenta. 

 
Instructiuni de montaj: 
- Telefonul trebuie instalat in incaperi uscate, ventilate si ferite de actiunea gazelor corozive. 
- Conectati un capat al cordonului spiralat in priza de jos a receptorului si celalalt capat in priza 

din partea stanga a telefonului. 
- Conectati un cablu telefonic in priza din partea laterala a telefonului si celalalt capat in priza 

telefonica a biroului. 
 
Descriere functii si operatii: 

1. Setari cu receptorul telefonului in furca 
Cu receptorul telefonului in furca se apasa SET/STO pentru intrare in mod programare si 
afisajul LCD va afisa SET/STO 1 DATE. Se vor folosi tastele UP/- sau DOWN/+ pentru 
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selectarea diverselor functii. Cand se alege o functie se apasa din nou SET/STO pentru 
intrarea in acea functie. Dupa terminare se apasa din nou SET/STO pentru confirmare si 
trecere la alta functie. Pentru schimbari se folosesc tastele UP/- sau DOWN/+. Pentru 
iesirea din programare se apasa tasta DEL/EXIT. 
 
 
Pentru schimbarea diverselor functii se va proceda in felul urmator: 
 
DATA/ORA 
Cand afisajul LCD arata : SET 1 DATE, se apasa SET/STO si anul se va afisa 
intermitent. Se vor folosi tastele UP/- sau DOWN/+  pentru schimbarea anului dupa care 
se apasa SET/STO pentru avansarea la data. Se repeta operatia pentru setarea datei, 
orei si minutelor pe rand. La terminare, afisajul LCD va arata automat ziua 
corespunzatoare saptamanii. 
 
COD ZONAL 
Cand afisajul LCD arata SET 2 CODE, se apasa SET/STO si se va afisa pe ecran 
CODE----- , dupa care se apasa din nou SET/STO pentru a afisa intermitent prima linie 
“-“ .  Se editeaza cu tastele UP/- sau DOWN/+ si se apasa SET/STO pentru confirmare. 
Se avanseaza la fel pentru urmatoarele. 
 
COD DE IESIRE 
Cand afisajul LCD arata SET 3 PCODE, se apasa SET/STO si se va afisa pe ecran 
PCODE-- , dupa care se apasa SET/STO din nou pentru afisarea intermitenta a primei 
linii. Se editeaza cu tastele UP/- sau DOWN/+ , dupa care se apasa SET/STO pentru 
confirmare. Se avanseaza la fel pentru urmatoarea linie. 
 
AUTO IP 
ACEASTA FUNCTIE NU ESTE POSIBILA PENTRU ACEST DISPOZITIV , VA RUGAM 
SA TRECETI LA URMATOARELE  SETARI TRECAND PESTE ACEASTA SETARE. 
 
MOD DE FORMARE 
Cand afisajul LCD arata SET 5 P-T , se apasa SET/STO si se va afisa pe ecran TONE ( 
sau PULSE ) aceasta setare fiind si cea implicita. Se foloseste UP/- sau DOWN/+  
pentru schimbare din ton in puls si invers in functie de necesitate. Se apasa SET/STO 
pentru confirmare 
 
PREVENIRE TELEFON ANTI-PARALEL 
Cand afisajul LCD arata SET 6 ALAR , se apasa SET/STO si ecranul va afisa ALAR 
OFF. Se foloseste UP/- sau DOWN/+  pentru pornire dupa care se apasa SET/STO. 
 
ALARMA CEAS 
Cand afisajul arata SET 7 ALERT, se apasa SET/STO si ecranul va afisa 1 00-00 OFF. 
Numarul din stanga reprezinta prima alarma din cele 3 posibile iar 00-00 reprezinta ora 
la care suna alarma daca este pornita sau nu. Se foloseste UP/- sau DOWN/+  pentru 
selectare si SET/STO pentru confirmare. Se pot selecta trei ore diferite de alarmare. 
 

2. Operarea cu receptorul telefonului in furca 
a. Receptionarea apelurilor: Cand se primeste un apel, telefonul va afisa pe ecran 

numarul celui care suna , data si ora apelului si un numar serial. Un nou numar va 
avea afisata iconita “ NEW” si un numar repetat va avea iconita “ REP”. Un numar 
ascuns va aparea cu  litera “P” iar un numar incorect cu litera “E”. 

b. Verificarea apelurilor de intrare: Se poate folosi tasta DOWN/+  pentru vizualizarea 
numerelor de telefon precum si data si ora apelurilor. Pentru vizualizare rapida se 
tine apasata UP/- sau DOWN/+ pentru 3 secunde. 

c. Reformarea numarului unui apel de intrare: Pentru un apel local se apasa tasta 
RD/ARD cand numarul este afisat. Pentru un apel international se apasa aceasta 
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tasta de doua ori pentru adaugarea unui “0” la inceputul numarului format daca nu a 
fost setat. 

d. Verificarea numerelor formate: Se poate folosi tasta UP/- pentru vizualizarea 
numerelor si a duratei pentru fiecare numar. Pentru reformare se apasa RD. Pentru 
vizualizare rapida se apasa UP/- pentru trei secunde. Se poate apasa RD/ARD 
pentru reformarea numarului. 

e. Ajustarea contrastului afisajului LCD: Se foloseste tasta BRT/  pentru selectarea a 
cinci grade de contrast reglabil cu telefonul in furca sau nu. 

f. Pre-formare: Se introduce numarul de telefon si se apasa RD/ARD. In caz de 
greseala se foloseste tasta DEL/EXIT pentru corectare. 

g. Folosirea tastei DEL/EXIT: 
 

 In modul programare se foloseste pentru corectarea eventualelor greseli si iesirea din 
programare. 

 In modul pre-formare se foloseste pentru corectarea greselilor. 

 In modul vizualizare numere de intrare se foloseste pentru stergerea numerelor. 
Apasarea pentru 3 secunde sterge toate numerele de intrare. 

 In modul vizualizare numere formate se foloseste pentru stergere. Apasarea pentru 3 
secunde sterge toate numerele formate. 
h.      Folosirea tastei pentru sonerie: Cu telefonul in furca, Se apasa HOLD pentru 
alegerea soneriei preferate si afisajul va arata”RING 00” la “RING08” si va fi afisat cca. o 
secunda. Se alege un numar de la 1 la 8. 

 
3. Operarea cu receptorul telefonului ridicat din furca: 
 
a. Verificarea apelurilor de intrare si iesire: se foloseste UP/- sau DOWN/+  pentru 

verificarea numerelor apelurilor de intrare; se poate folosi CHECK/x si UP/- pentru 
vizualizarea numerelor formate. 

b. Reformare automata la un numar ocupat: Daca numarul apelat este ocupat cand se 
formeaza cu receptorul pus in furca in mod hands-free, se apasa tasta RD/ARD si 
numarul este reformat automat la fiecare 6 secunde pana si cand se conecteaza va 
suna. Se apasa tasta Hand-free sau se ridica receptorul pentru convorbire. Renuntarea 
la reformarea automata se face apasand orice tasta. 

c. Muzica in asteptare: Cu receptorul telefonului ridicat se apasa tasta HOLD si se va auzi 
muzica . Se poate inchide telefonul si muzica va ramane activata. 
 

 Cand se ridica receptorul din nou , muzica se va opri si se poate vorbi la telefon 

 Cand se apasa tasta MUSIC HOLD din nou , muzica se va opri si se poate vorbi cu 
receptorul pus in furca 

 Cand se apasa tasta Hand-free , muzica se va opri si se poate vorbi la telefon 
     

d. Durata convorbirii: Afisajul va arata durata unei convorbiri chiar in timpul convorbirii. 
Controlul manual nu este posibil 

 
4. Functia cod de iesire 

Dupa ce se programeaza codul de iesire din 1 sau 2 digiti in meniu, cand se formeaza 
mai mult de 6 digiti la preformare sau la rechemare numere iesire/intrare, numarul va fi 
format impreuna cu codul de iesire in mod automat. 
 

5. Calculator 
a. In orice mod se poate apasa tasta CAL/AC pentru intrare in mod calculator si tasta 

DEL/EXIT  pentru iesirea din acest mod. Se mai poate iesi din acest mod daca 
cineva apeleaza telefonul sau alarma de ceas suna. 

b. Sunt afisati 10 digiti si punctul va fi afisat “.”. 
 

6. Functia de alarma 
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Alarma va suna pentru cca. 1 minut daca ea este activata. Se poate apasa orice tasta 
pentru oprirea ei. Daca telefonul este in folosinta , alarma nu va mai suna de aceasta 
data. 

 
7. Setare numere VIP 

Cand se verifica numerele de intrare sau iesire, se poate apasa tasta VIP/P  pentru 
transformarea in numere VIP. Numerele  VIP vor suna in alt mod decat cel normal si nu 
pot fi sterse apasand tasta DEL/EXIT decat cand se sterg toate. 

   
8. Functia lumina de fundal 

Cand se apasa orice tasta, sau se ridica receptorul sau telefonul suna, lumina de fundal 
se va aprinde in mod automat. Durata va fi de 6 secunde de fiecare data. 

 
Instructiuni de ambalare: 
 - Produsul este ambalat intr-o cutie din carton. 
 - Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului. 
 
Instructiuni de transport: 
 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a   
   continutului. 
 - Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse. 
 - Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze. 
 - Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului. 
 
Instructiuni de manipulare: 
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de  
   manipulare. 
 
Instructiuni de depozitare: 
 - Spatiul de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C,  
   fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic. 
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare. 
 


