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Köszönjük, hogy a ConCorde 5030 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük, 

figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.  

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A telefonkészülék használata közben kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel megelőzheti az 

esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket.  

 

1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve aeroszolos 

tisztítószert. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.  

2. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan megsérülhet.  

3. Ne terhelje túl a fali aljzatot és a hosszabbítót, mert ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.  

4. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetéket a fali aljzatból, mert áramütést 

okozhat.  

5. Meghibásodás esetén soha ne próbálja otthon szétszerelni és megjavítania készüléket. Kérjük keresse a 

garanciajegyen feltüntetett szervizt.  

 

JELLEMZŐK                                                                             

Ø FSK/DTMF kompatibilitás  

Ø Hallókészülék támogatás 

Ø Kézibeszélő hangosító funkció   

Ø 12 számjegyű LCD kijelző  

Ø 66 bejövő és 20 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában 

Ø SOS gomb 

Ø 1+1 egy gombos és 10 két gombos memória   

Ø 16 féle csengődallam   

Ø Hívástartás 6 féle választható zenével  

Ø Ne zavarj funkció 

Ø Előhívás és szerkesztés funkció 

Ø Újrahívás funkció 

Ø 5 féle riasztás 

Ø Titkos kód Ne zavarj módban a fontos hívások elmulasztásának elkerülése érdekében  

Ø LCD háttérvilágítás funkció 

Ø 8 szintű LCD kontraszt beállítás  

Ø Állítható flash idő 100/ 300/ 600/ 1000ms 

Ø Pulse/Tone tárcsázási mód 

Ø 4 szintű kihangosító hangerő beállítás  

Ø 4 szintű csengődallam hangerő beállítás  

Ø Kihangosító funkció  

Ø Használat közbeni és bejövő hívás LED indikátor 
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A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 

 
BEÜZEMELÉS 

1. A készülék 3db 1.5V AA elemmel működik. Nyissa ki az elemtartó fedelet, és helyezze be az elemeket, 

ügyelve a helyes polaritásra. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelet .  
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2. Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a másikat pedig a 

fali aljzathoz.  

3. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék bal oldalán található aljzathoz.  

4. Figyelem!  A készülék hívófél azonosító funkcióval rendelkezik, amely szolgáltató függő.    

A hívószámkijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját. 

HÍVÁSFOGADÁS 
1. Beérkező hívás esetén a telefon csörög, a csengést jelző LED világít, az LCD kijelzi a telefonszámot, a 

hívás idejét és a NEW ikont. (csak akkor, ha a hívószámkijelzés meg van kérve)  

2. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb bejövő hívás érkezik – és még az előzőt sem nézte meg – a kijelzőn 

a REP ikon látható.   

3. Ha a bejövő hívások memóriája megtelik, a legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi bejövő 

hívószámot a memóriából. 

MEGJEGYZÉS: Figyelem! A hívószám kijelzés és hívásazonosítás szolgátató függő.  

Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. 

Ø A kézibeszélő 

1. Beérkező hívás esetén vegye fel a készibeszélőt. Ezután beszélhet a hívó féllel.  

2. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre / bázisra.   

Ø A kihangosító aktiválása, ha a már felvette a kézibeszélőt 

1. Miután felvette a kézibeszélőt, nyomja meg a  kihangosító gombot és helyezze vissza a kézibeszélőt 

bázisra.   

2. A beszélgetés befejezése után nyomja meg ismét a  gombot. 

Ø A kihangosító aktiválása 

1. Bejövő híváskor nyomja meg a  gombot, ezzel bekapcsolhatja a kihangosítót és beszélhet a hívó féllel, 

anélkül, hogy felvenné a kézibeszélőt. Annak érdekében, hogy a hívó jól hallja, kb. 32cm vagy kisebb 

távolságból beszéljen a mikrofonba.   

2. A beszélgetés után nyomja meg újra  a  gombot.  

MEGJEGYZÉS: A kihangosítás csak akkor működik, ha a készülékbe behelyezte az elemeket. 

 

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE 

Ø Hívás a kézibeszélőről 

1. Vegye fel a kézibeszélőt 

2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot  

3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt  

Ø A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra  

Ø Kihangosított hívás 

1. Nyomja meg a  gombot 

2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot  
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3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt  

4. A beszélgetés után nyomja meg ismét a  gombot. 

Ø Előhívás 

1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot.  

2. A C megnyomásával szerkesztheti a telefonszámot.  

Ø Nyomja meg a  gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt. A beírt telefonszámot 

automatikusan hívni kezdi a készülék.  

Ø Újrahívás 

1. Vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot  

Ø Nyomja meg a REDIAL = ÚJRAHÍVÁS gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához.  

MEGJEGYZÉS: A kézibeszélő felemelésekor vagy a  gomb megnyomásakor a LED indikátor világít. 

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE  

Ø Áttekintés  

Alapállapotban nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, a telefonszámok áttekintéséhez. 

Ø Törlés  

Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a C gombot a szám törléséhez. Ha az összes 

számot törölni szeretné, tartsa nyomva a C gombot 3 másodpercig. 

Ø Visszahívás 

1. Válassza ki a megfelelő telefonszámot, majd vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  vagy a 

REDIAL gombot a kiválasztott szám hívásához.  

VAGY 

2. Nyomja meg kétszer a REDIAL = ÚJRAHÍVÁS gombot.  

A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA, TÖRLÉSE                                 

Ø Áttekintés  

Alapállapotban nyomja meg az OUT gombot, ezzel beléphet a kimenő hívások listájába. 

Nyomja meg újra az OUT gombot, vagy a FEL/LE gombokkal válasszon a számok közül. 

Ø Visszahívás 

1. Alapállapotban nyomja meg az OUT gombot, majd válassza ki a megfelelő számot. Ezután nyomja meg a 

 vagy REDIAL gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt, a kiválasztott szám hívásához.  

Ø Törlés 

1. Alapállapotban, az OUT gombbal lépjen be a kimenő számok listájába, majd válasszon a számok közül a 

FEL/LE gombokkal.  

2. A törléshez nyomja meg a C gombot.  

Az összes telefonszám törléséhez tartsa nyomva a C gombot 3 másodpercig 

 

Megjegyzés: A telefon 20 kimenő szám adatait tárolja.  
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AZ AUTOMATIKUS IDŐBEÁLLÍTÁS LETILTÁSA 

Ha FSK (Frequency Shift Keying / hívószámkijelzéses) hívás érkezik, a készülék automatikusan beállítja a 

pontos időt. Az automatikus idő beállítást az alábbiak szerint tilthatja le.  

1. Alapállapotban nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM /P gombot 3 másodpercig.  A kijelzőn a  DATE 

ON = DÁTUM BE olvasható. 

2. Az ALARM/P ismételt megnyomása után a kijelzőn a DATE OFF látható. 

3. A SET megnyomásával kiléphet 

MEGJEGYZÉS: DATE OFF: Ha ezt a beállítást választja, letiltja az automatikus időbeállítást. 

Ez a funkció szolgáltatófüggő. 

 

BEÁLLÍTÁSOK 

Ø Dátum és idő beállítása 

1. Alapállapotban nyomja meg a SET = beállítás gombot. A SET1DATE villogni kezd.  Nyomja meg újra a 

SET gombot, az év villogni kezd.  

2. Az  FEL/LE gombokkal beállíthatja a megfelelő évet.  

3. A SET megnyomásával megerősítheti az évszámot és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc beállítására.  

4. A hónapot, a napot és az időt az évhez hasonlóan állíthatja be. 

Ø Helyi és más körzetszámok beállítása 

1. Alapállapotban nyomja meg a SET, majd a FEL gombot. A kijelzőn a SET2 CODE látható. 

2. Nyomja meg újra a SET gombot, az LCD-n a CODE ----- 

vagy az előre beállított körzetszám látható. 

4. Az első “-” villog, nyomja meg a FEL vagy LE gombot a kód szerkesztéséhez. 

5. Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez és lépjen tovább a következő kódra. 

6. Ismételje meg a fenti lépéseket a további kódok beállításánál.  

Ø LCD kontraszt beállítása 

i. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd háromszor a FEL gombot.  A kijelzőn a SET 4 LCD 

látható. Nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn az LCD 5  vagy az előre beállított szint látható 

ii. A FEL és LE gombokkal beállíthatja a megfelelő kontrasztot. 

A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. 

VAGY 

1. Alapállapotban nyomja meg a FLASH gombot. 

2. Nyomja meg újra a FLASH gombot vagy használja a FEL/LE gombokat az LCD kontraszt beállításához.   

3. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. 

 

Ø Flash idő beállítása 

1.  Alapállapotban  nyomja meg a SET gombot, majd nyomja meg a FEL gombot 4-szer. A kijelzőn a SET 5 

FLASH látható. Nyomja meg újra a SET gombot, az LCD-n a FLASH 100 vagy az előre beállított flash idő 

látható. 

2.  A FEL vagy LE gombbal állítsa be a megfelelő flash időt.  
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3.  A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. 

MEGJEGYZÉS: A C megnyomásával, vagy ha 16 másodpercen keresztül nem nyom meg egy gombot sem, a 

készülék visszalép készenléti módba.  

PABX KÓD 

Ø PABX kód beállítása 

1. Alapállapotban tartsa nyomva a C gombot 3 másodpercig.  

2. Az LCD-n a PCODE- vagy az előre beállított kód látható. 

3. A “-” villog, a FEL/LE gombbal beállíthatja a kódot,  0-9 közötti értéket adhat meg. 

4. Ha a “-” opciót választja, nem állít be PABX kódot.   

5. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. 

Ø Hívás PABX kóddal 

Ha PABX kóddal szeretne telefonálni, kövesse az alábbi lépéseket:  

1. Alapállapotban, írja be a PABX kódot, majd nyomja meg az  ALARM/P gombot, majd a számokat. 

2. Ezután nyomja meg a REDIAL(ÚJRAHÍVÁS) gombot, vagy a     gombot , vagy vegye fel a kézibeszőt a 

hívás elindításához.  

Felvett kézibeszélőnél adja meg a PABX kódot, nyomja meg az ALARM/P gombot, majd írja be a számokat.  

Ø PABX kód automatikus hozzáadása 

Ha a PABX kód be van állítva és az alábbiak szerint indít hívást, a készülék automatikusan hívja a PABX kódot, 

majd hívja a számot 2 másodperces szünet után.   

1. Alapállapotban, ha eltárolta a számot az M1 vagy SOS memóriahelyre,    

2. Nyomja meg a  gombot, az LCD-n a RECALL látható. 

3. Nyomja meg az M1 vagy SOS gombot, az LCD-n a tárolt szám látható.   

4. Nyomja meg a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot a szám hívásához. 

Vagy: 

1. Alapállapotban, ha eltárolta a számot a kétgombos memóriában,   

2. Nyomja meg a  gombot, az LCD-n a RECALL látható  

3. Nyomja meg a megfelelő számgombot (0-9), az LCD-n a tárolt szám látható.  

4. Nyomja meg a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot a szám hívásához. 

Vagy: 

Alapállapotban nyomja meg a FEL/LE gombot a bejövő számok áttekintéséhez.   

Nyomja meg a REDIAL vagy  gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a szám hívásához.  

Vagy nyomja meg a REDIAL gombot kétszer a szám hívásához a távolsági kód hozzáadásával.  

ÉBRESZTÉS 

1. Alapállapotban nyomja meg az ALARM/P gombot, a kijelzőn a 12-00 AL1 látható, 

2. A FEL/LE gombbal válasszon az ON vagy OFF közül. Az LCD-n megjelenik az “ALM” ikon, ha az ON=BE 

beállítást választja.  

3. Nyomja meg a SET gombot, a 12 elkezd villogni.   

4. A FEL/LE gombbal állítsa be az órát, majd nyomja meg a SET gombot és lépjen tovább a perc 

beállítására.   

5. A FEL/LE gombbal állítsa be a percet, nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.  

6. További ébresztéseket állthat be. 

MEGJEGYZÉS:  Az első 3 ébresztés minden nap jelezni fog.  
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Az utolsó két ébresztés csak egy alkalommal jelez.   

TITKOS KÓD BEÁLLÍTÁSA ÉS TÁVOLI FIGYELÉS  

Ø Beállítás  

1. Alapállapotban tartsa nyomva a HD/RING gombot 3 másodpercig, a kijelzőn a Pin ---- látható. 

2. Adjon meg egy 4 jegyű kódot. 

3. A C-vel szerkesztheti a kódot, a SET megnyomásával megerősítheti. 

4. Ha a titkos kód utolsó számjegye a  #, a telefon aktiválja a távoli figyelés funkciót.  

5. Állítsa a csengés hangerejét dB0 értékre . 

Ø Használat 

a) Titkos kód:  

1. Ha a hívó felhívja a telefont, hallani fogja a szokásos csengést 3-4 alkalommal.  

2. A hívott telefon viszont nem fog csörögni. Ekkor a hívó egy rövid „di” hangot hall, ami azt jelzi, hogy meg 

kell adni a titkos kódot.  

3. Ha a hívó megadja a titkos kódot, a telefon csörögni fog.  

A   gombbal vagy a kézibeszélő felvételével lehet fogadni a hívást.  

b) Távoli figyelés: 

1. Ha a titkos kód utolsó számjegye a #, miután a hívó megadta titkos kódot, a hívott telefon automatikusan 

kihangosító módba lép. A hívó hallani fogja a telefon körüli hangokat.  

2. Ha a hívó rossz kódot adott meg, újra kell telefonálnia, és meg kell adnia a helyes kódot. 

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, ha a telefon csörgése ki van kapcsolva.  

A készülék kb. 35 másodperccel a hívás befejezése után lép vissza készenléti módba ki a távoli figyelés 

módból. 

CSENGŐDALLAM ÉS CSENGŐDALLAM HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA  

16-féle csengődallam közül választhat: 

1. Alapállapotban, nyomja meg a HD/RING gombot, a kijelzőn a ring 02 db3      látható                                                                                                               

2. A  HD/RING gombbal kiválaszthatja a megfelelő csengődallamot.  

3. A FEL és LE gombokkal beállíthatja a hangerőt, a SET megnyomásával megerősítheti a beállítást és 

kiléphet.  

MEGJEGYZÉS: A hangerőt dB0-dB3 értékre lehet beállítani, a dB3 a leghangosabb beállítás. A dB0 

kiválasztásával aktiválható a “Ne zavarj” üzemmód.  Ha beállítja a “Ne zavarj” üzemmódot, bejövő híváskor a 

telefon nem fog csörögni.  

BEJÖVŐ HÍVÁS NÉMÍTÁSA                                                                      

Bejövö híváskor, ha a telefon csörög, a  C megnyomásával lenémíthatja a csörgést. 

KIHANGOSÍTÓ HANGERJÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

Kihangosító módban a FEL/LE gombokkal állíthatja be a hangerőt. A kijelző mutatja az aktuális hangerő 

szintjét. (Összesen 4 szint közül lehet választani).  

Ø Kézibeszélő hangosító funkció 

1. Ha kézibeszélővel történő telefonbeszélgetés közben, túl halknak találja a kézibeszélő hangerejét,   

nyomja meg egyszer a  gombot. A hangerő kb 10 dB-lel növelhető . 

2. A   gomb ismételt megnyomásával, vagy a kézibeszélő legközelebbi alkalommal történő felvételével 

visszaállíthatja a hangerőt.  
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PULSE/TONE TÁRCSÁZÁSI MÓD 

Alapállapotban, 

1. Tartsa nyomva a * gombot 3 másodpercig, a kijelzőn a T látható, a TONE mód van aktív.  

2. A  * gomb ismtételt megnyomásával beállíthatja a PULSE módot. A megerősítéshez nyomja meg a SET 

gombot. 

ZENE HÍVÁSTARTÁS KÖZBEN 

Ø Dallam beállítása 

6-féle zene közül választhat 

1. Felvett kézibeszélőnél vagy kihangosító módban nyomja meg a HD/RING gombot 

2. Az OUT gombbal válassza ki a megfelelő dallamot  

3. A FEL/LE gombokkal beállíthatja a hívástartó zene hangerejét. 

1. Ha a kézibeszélővel telefonál,  a HD/RING gomb megnyomásával beléphet a hívástartás módba és 

bekapcsolhatja a hívástartó zenét.  

2. A HD/RING gomb ismételt megnyomásával kiléphet a hívástartásból és folytathatja a beszélgetést.  

Ø Kihangosító módban, a HD/RING gomb megnyomásával beléphet a hívástartás módba és 

bekapcsolhatja a hívástartó zenét. Hívástartás közben 

1. Vegye fel a kézibeszélőt, ekkor a kézibeszélőn folytathatja a beszélgetést, vagy  

2. Nyomja meg a  gombot, a hívástartásból és kihangosító módból történő kilépéshez  

 

ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA  

Ø Telefonszám elmentése  az egy gombos memóriába  

1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.  

2. Nyomja meg a gombot  

3. majd nyomja meg az M1 vagy SOS gombot 

Ø Hívásindítás az egy gombos memóriából 

Alapállapotban,  

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a RECALL látható 

2. Nyomja meg az M1 vagy SOS gombot, a kijelzőn a tárolt szám látható.   

3. A  vagy REDIAL gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felvételével hívhatja a számot.  

4. Vagy nyomja meg kétszer a REDIAL gombot a szám hívásához a távolsági kóddal.  

5. Felvett kézibeszélőnél vagy alapállapotban az M1 vagy SOS gomb megnyomásával azonnal hívhatja a 

tárolt számot.  

TWO TOUCH MEMORY OPERATION               

TWO TOUCH MEMORY – KÉT GOMBOS MEMÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ø Telefonszám mentése  a két gombos memóriába  

1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.  

2. Nyomja meg a  gombot  

3. Nyomja meg az egyik számgombot (0-9) 

Ø Hívásindítás a két gombos memóriából 
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4. Alapállapotban,  

5. Nyomja meg a  gombot, a kjelzőn a RECALL látható 

6. Nyomja meg a megfelelő számgombot (0-9), a kijelző mutatja a tárolt számot.  

7. A  vagy REDIAL gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felvételével hívhatja a számot  

8. Vagy nyomja meg kétszer a REDIAL gombot a szám hívásához a távolsági kóddal  

9. Felvett kézibeszélőnél,  

10. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a RECALL látható 

11. Nyomja meg az egyik számgombot (0-9), a tárolt számot hívja a készülék. 

  

ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT JELZÉSE  

Amikor a feszültség 3.9V alá csökken, a kijelzőn a “ ” ikon látható, amely arra figyelmeztet, hogy  

az elemek hamarosan lemerülnek. Ebben az esetben helyezzen új elemeket a készülékbe                                                                      

 

LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS                                             

Bejövő híváskor, kimenő híváskor, a billentyűk megnyomásakor, illetve zenés hívástartás közben   a 

háttérvilágítás bekapcsol. Ha 10 másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a háttérvilágítás kikapcsol.  

MEGJEGYZÉS: Ha az elemek nincsenek behelyezve vagy le vannak merülve, az LCD háttérvilágítás 

nem működik.  
 

FLASH FUNKCIÓ       

A FLASH funkció segítségével olyan szolgáltatások érhetőek el, mint a hívásvárakoztatás, hívásás átirányítás.. 

ezek a szolgáltatások fizetősek lehetnek és szolgáltató függőek.  

SZÜNET FUNKCIÓ 

Alapállapotban vagy felvett kézibeszélőnél, a számok hívása közben az ALARM/P megnyomásával szünetet 

iktathat be két szám közé.   

MEGJEGYZÉS                                                                                                  

A z elemek behelyezésekor vagy cseréjekor, húzza ki a telefont a fali aljzatból és a hálózatból 

HIBAELHÁRÍTÁS                                                                                      

? Nincs hang 

+ Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázison van-e és hogy a vonal működik-e. 

? Csak fogadni tud 

+ Ellenőrizze, hogy  a Pulse/Tone tárcsázás megfelelően van-e beállítva  

? Rozsdásak vagy folynak az elemek  

+ Cserélje ki az elemeket 

? Zaj 

+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nem nedves vagy rozsdás.  

? Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani 

+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben.  Ellenőrizze, hogy nincs-e túlterhelve a fali aljzat. 

?  Az LCD kijelzőn nem látható semmi  
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+ Ellenőrizze, hogy az LCD kontraszt megfelelően van-e beállítva. Lehetséges, hogy az elemek töltöttsége 

túl alacsony.   

? Nem csörög   

+ Ellenőrizze, hogy a csengés nincs-e dB0-ra állítva 

? A legtöbb funkciót nem lehet használni 

+ Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket. 

Ha az elemek nincsenek lemerülve, vegye ki őket, húzza ki a vezetéket, majd 10 perc elteltével helyezze 

vissza az elemeket és dugja vissza a vezetéket.  
 

MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
Mi, 89 Elektronika Kft. 

                                                               (importáló) 
 
                                                           Cégjegyzékszám: 
                                                             01-09-193574 

 
- székhely: Magyarország, 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2 

igazolja,  

hogy az alábbi termék: 

ConCorde 5030 távbeszélő készülék,  

 
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 

EMC:     MSZ EN 55022 : 2000 

MSZ EN 55024: 2000 

 

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos 

megjelölése) 

 

Rádióberendezés, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, tanúsítvány száma: 

 

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.  

Szabványos közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható.  

 

89 Elektronika Kft. 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2 

Budapest, 2015. 01.06. 

 

              Nagy Zsófia / ügyvezető Igazgató 

. 


