Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1081
Lietotāja instrukcija
Komplektācija
 Telefona aparāts
 Telefona klausule
 Klausules (vītais) vads
 Telefona līnijas vads
 Barošanas bloks
 Lietotāja instrukcija
 Iepakojums
Pievienošana
 Pievienojiet klausules (vīto) vadu klausulei un ligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sānā
 Pievienojiet līnijas vadu ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un telefona līnijas rozetei
 Pievienojiet barošanas bloku ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un elektriskajai rozetei
Datuma un laika uzstādīšana


3 sekundes turiet nospiestu taustiņu



Ar taustiņu




Nospiediet taustiņu
, displejā parādās 01-01 12-00
Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi, stundas un minūtes

, displejā parādās STORE

izvēlieties Date Time

 Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu
Taustiņu toņi


3 sekundes turiet nospiestu taustiņu



Ar taustiņu



Nospiediet taustiņu



Ar taustiņu

, nospiediet taustiņu

, lai izietu no izvēlnes

, displejā parādās STORE

izvēlieties Key tone
, displejā parādās Key tone ON

izvēlieties ON, lai ieslēgtu, vai OFF, lai atslēgtu taustiņu toņus

 Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu
, nospiediet taustiņu
, lai izietu no izvēlnes
FLASH signāla ilgums
FLASH signāls nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai vai izsaukumu pāradresēšanai biroja
centrālē. Lai izmantotu FLASH signālu nospiediet taustiņu R.


3 sekundes turiet nospiestu taustiņu



Ar taustiņu



Nospiediet taustiņu

, displejā parādās STORE

izvēlieties FLASH Time
, displejā parādās FLASH - 100



Ar taustiņu
izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu
, nospiediet taustiņu
, lai
izietu no izvēlnes
Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram.
Numuru sastādīšanas režīmi
Telefona aparātā var uzstādīt tonālo (daudzfrekvenču) vai impulsu numuru sastādīšanas režīmu. Impulsu numuru
sastādīšanas režīms nepieciešams, ja telefons pieslēgts analogajai telefonu centrālei.


3 sekundes turiet nospiestu taustiņu



Ar taustiņu



Nospiediet taustiņu



Ar taustiņu

, displejā parādās STORE

izvēlieties Dial Mode
, displejā parādās TONE

izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE – impulsu numuru sastādīšanas režīmam un nospiediet

taustiņu
, nospiediet taustiņu
, lai izietu no izvēlnes
Zvana skaļums
Zvana skaļumu varat regulēt ar slēdzi, kurš atrodas telefona aparāta apakšdaļā.
Telefona lietošana
Izsaukumu veikšana
Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu
taustiņu
skaļumu

varat nodzēst kļūdaini ievadītu ciparu. Nospiežot

numurs tiks sastādīts brīvroku režīmā, ar regulatoru, kas atrodas telefona labajā sānā varat regulēt skaļruņa

1

vai
noceliet klausuli un atskanot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.
Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.
Mikrofona atslēgšana sarunas laikā
Sarunas laikā nospiežot taustiņu
tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu
.
Pēdējā sastādītā numura atkārtojums
Pēdējais sastādītais numurs tiek saglabāts telefona atmiņā. Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru noceliet klausuli un
nospiediet taustiņu
.
Numura noteicējs
Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru
operatoram.
Telefona aparātam ir 90 ienākušo izsaukumu atmiņa.
Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits: CLIP 00-00
Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu
, ar taustiņiem
Noceļot klausuli, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.
Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu
nospiežot taustiņu

varat pārvietoties pa sarakstu.

vai

, displejā parādās DEL CALL, apstipriniet dzēšanu vēlreiz

. Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu

, displejā parādās DEL ALL.

Apstipriniet dzēšanu vēlreiz nospiežot taustiņu .
Ārkārtas numurs
Telefona aparātā var ieprogrammēt vienu ārkārtas numuru.


3 sekundes turiet nospiestu taustiņu



Nospiediet taustiņu




Nospiediet taustiņu
Ar ciparu taustiņiem ievadiet telefona numuru

, displejā parādās STORE

, displejā parādās PRESS

 Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu
Ārkārtas numuru nevar izdzēst, to var tikai pārrakstīt.
Nospiežot taustiņu

, nospiediet taustiņu

, lai izietu no izvēlnes

, ieprogrammētais numurs tiks automātiski sastādīts brīvroku režīmā.

GARANTIJA
Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma
gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī
telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē
garantiju.
Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.
Pārdošanas atzīme
Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1081
Pārdošanas datums
Pārdevējs
Veikala zīmogs

SIA „VEF UN KO”
Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:
Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 7552331
Fakss: 7552337
www.vef.lv
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