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Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
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OSTRZEŻENIE! 
 

 

Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie 
z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych 
punktów zajmujących się utylizacją. 
Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wymiary pudełka: 465*185*237mm 
 

 
 
Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL®  A1907AW DELUXE WALL PHONE. 
Dołożyliśmy wszelkich starań aby, aparat ten służył Państwu bezawaryjnie przez długi okres czasu. 
Głównymi zaletami tego aparatu jest łatwość obsługi oraz wysoka jakość wykonania. 
Aparat ten został wykonany z wielką dbałością o szczegóły w oparciu o wzór modelu z 1907 roku. 
Telefon ten jest w pełni przystosowany do współpracy z dzisiejszymi  centralami telefonicznymi 
pracującymi w systemie wybierania TONE. 
Ten model jest wyposażony w klasyczną obrotową tarczę z boku której znajduje się przycisk  
funkcji REDIAL. 
Mimo tych zmian, wygląd aparatu przenosi nas w czasy, gdy o pięknie wyrobu decydowali ludzie a 
nie zaawansowane technologie. 

Lista funkcji. 
Aparat ten posiada następujące funkcje 

 Wyłącznik dzwonka (ON, OFF) oznaczony na rys. cyfrą 4 
 Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL) oznaczony na rys. cyfrą 5 
 Przełącznik regulacji głośności sygnału w słuchawce (VOLUME) oznaczony na rys. cyfrą 3 

Zawartość opakowania. 
Baza z klawiaturą. 1 szt. 
Słuchawka z przewodem 1 szt. 
Przewód liniowy. 1 szt. 
Instrukcja obsługi. 1 szt. 
Karta gwarancyjna. 1 szt. 

Podłączanie aparatu 
 Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda w obudowie aparatu. oznaczony na 

rys. cyfrą 2. 
 Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w dolnej części słuchawki oraz do gniazda w 

obudowie aparatu oznaczony na rys. cyfrą 1. 
 Uwaga 
  
- nigdy nie instaluj aparatu telefonicznego podczas burzy. 
- nie dotykaj odsłoniętych, niezabezpieczonych przewodów telefonicznych, kiedy aparat 

jest podłączony do linii. 
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Wykonywanie połączeń 
 Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą tarczy obrotowej 
 Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widełki . 

Odbieranie połączeń 
 Po usłyszeniu dzwonka lub zobaczeniu sygnału optycznego podnieść słuchawkę .  
 Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widełki .  

Funkcja REDIAL 
Funkcja ta służy do automatycznego wybrania 
ostatnio wybieranego numeru. 

 Żeby wybrać ostatnio wybierany 
numer podnieś słuchawkę i lekko 
naciśnij przycisk Powtarzania Numeru 
jak na rysunku niżej. 
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Powtarzanie 
numeu.

 
 
Wyłącznik dzwonka. 

 Za pomocą przełącznika można ustawić jeden z dwóch trybów pracy : OFF –wyłączyć , ON 
- włączyć  

Funkcja VOLUME.  
Przełącznik Volume pozwala na regulację głośności sygnału w słuchawce. 

Instrukcja bezpiecznego użytkowania. 
1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. 
2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych 
3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5ºC oraz wyższa niż 40ºC oraz w pobliżu źródeł 

silnego promieniowania elektromagnetycznego 
4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapylonych oraz z nadmierną wibracją 
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. 
        Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką. 
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6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci. 
7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni. 
8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu. 
9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte. 
10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na  
        nadepnięcie lub potrącenie. 
11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca,  
        kominka itp.  
12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar  
        w obudowie aparatu. Nieumyślne przekłucie może spowodować lokalne   zwarcie  
        w układach scalonych aparatu. 
13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. 
14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy: 

- kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone 
- aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp. 
- dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają prawidłowo 
- telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp. 

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI 
WYMAGANIAMI 

Producent: 
ZOTEL Sp.J. K.Skrocki Z.Stępień 
Adres:  
Ul Klimontowska 23, 04-672 Warszawa 
Nazwa i typ urządzenia. 

Aparat telefoniczny Castel®  A1907AW Deluxe Wall Phone 
 
Przeznaczenie. 
Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej sieci 
telekomunikacyjnej. 
 
Niniejszym firma ZOTEL Sp.J. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że opisany powyżej wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 
1999/5/EC. Oryginalną DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI można obejrzeć w Internecie na str. 
www.zotel.pl 
 

 


