Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1150
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
Uzstādījumi
Lai piekļūtu izvēlnei nospiediet taustiņu

un ar taustiņiem

vai

izvēlieties nepieciešamo izvēlnes

punktu. Ar taustiņu
pārejiet uz apakšizvēlni un apstipriniet uzstādījumus. Lai izietu no izvēlnes,
nospiediet taustiņu ESC. Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, telefona aparāts atgriežas
gaidīšanas režīmā.
Displeja valodas uzstādīšana


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties LANGUAGE un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties vajadzīgo valodu (šis apraksts atbilst angļu valodai), apstipriniet



nospiežot taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Displeja kontrasta uzstādīšana


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties CONTRAST un nospiediet taustiņu




Ar taustiņiem
vai
izvēlieties vēlamo kontrasta līmeni (1-5) un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Datuma un laika uzstādīšana


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem




Ar taustiņiem
vai
izvēlieties DATE/TIME un nospiediet taustiņu
Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi gadu un laiku (piem. 020506 1226 atbilst 2006.gada 2.



maijam, plkst. 12:26) un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

vai

izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties RESET un nospiediet taustiņu



Displejā parādās SURE?, vēlreiz nospiediet taustiņu
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, lai apstiprinātu atjaunošanu

Atjaunojot rūpnīcas uzstādījumus tiks nodzēsta visa saglabātā informācija, arī autoatbildētājā ierakstītie
ziņojumi!
Skaņas uzstādījumi
Izsaukuma signāls


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties RING TONE un nospiediet taustiņu




Ar taustiņiem
vai
izvēlieties vēlamo izsaukuma signālu (1-5) un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Izsaukuma signāla skaļums


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties RING LOUDNESS un nospiediet taustiņu




Ar taustiņiem
vai
izvēlieties vēlamo skaļuma līmeni un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Taustiņu toņi


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties KEY TONE un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties KEYTONE-ON lai ieslēgtu vai –OFF, lai atslēgtu taustiņu toņus



un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Telefona uzstādījumi
Prefikss
Sastādot numuru no izsaukumu saraksta vai telefonu kataloga, numura priekšā tiks pievienots
ieprogrammētais prefikss. Šī funkcija ir noderīga, ja telefona aparāts pieslēgts biroja telefonu centrālei.


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties DIAL PREF un nospiediet taustiņu




Ar taustiņiem ciparu taustiņiem ievadiet prefiksu un nospiediet taustiņu
Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Numuru sastādīšanas režīmi (tonālais vai impulsu)


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties DIALING MODE un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE impulsu režīmam un nospiediet

taustiņu
 Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, 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.


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties FLASH TIME un nospiediet taustiņu
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 Ar taustiņiem
vai
izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu
 Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes
Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram.
Telefona lietošana
Izsaukumu veikšana
Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu

varat nodzēst kļūdaini ievadītu

ciparu. Nospiežot taustiņu
numurs tiks sastādīts brīvroku režīmā, ar taustiņiem
skaļruņa skaļumu
vai
noceliet klausuli un atskanot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.
Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.
Mikrofona atslēgšana sarunas laikā

varat regulēt

Nospiežot taustiņu
tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu
Pēdējo sastādīto numuru atmiņa
Pēdējie 5 sastādītie numuri tiek saglabāti telefona atmiņā. Atkārtoti spiežot taustiņu
sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu

.

, varat apskatīt

, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Numura noteicējs
Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautājiet savam
sakaru operatoram.
Telefona aparātam ir 30 ienākušo izsaukumu atmiņa.
Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits CLIP 00-00
Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu
sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu

, ar taustiņiem

un apstipriniet dzēšanu nospiežot

. Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu

reizes nospiežot taustiņu

varat pārvietoties pa

, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu
taustiņu

vai

un apstipriniet dzēšanu 2

.

Telefonu katalogs
Telefona aparātā iespējams saglabāt 50 numurus ar vārdiem.
Ieraksta pievienošana


Nospiediet taustiņu



Nospiediet taustiņu



Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu




Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu
Nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā

, displejā parādās NEW, nospiediet taustiņu

Dzēst kļūdaini ievadītus ciparus vai burtus varat nospiežot taustiņu

.

Numura sastādīšana izmantojot telefonu katalogu


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem
vai
atrodiet vajadzīgo ierakstu (lai paātrinātu meklēšanu, varat ievadīt
meklējamā vārda pirmo burtu)



Kad displejā redzams vajadzīgais ieraksts, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu
sastādīts automātiski

, displejā parādās REVIEW, nospiediet taustiņu

, numurs tiks

Numura saglabāšana telefonu katalogā no izsaukumu saraksta


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

atrodiet vajadzīgo ierakstu Ievadiet telefona numuru, nospiediet

taustiņu
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Ar taustiņiem
vai
izvēlieties STORE TO BOOK, nospiediet taustiņu
Ja nepieciešams, izmantojot ciparu taustiņus izmainiet numuru (dzēst kļūdaini ievadītus ciparus
varat nospiežot taustiņu



), nospiediet taustiņu

Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu

Tiešie atmiņas taustiņi M1, M2 un M3
Ieraksta pievienošana


Nospiediet vienu no taustiņiem M1-M3 un taustiņu



Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu

 Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu
Numura sastādīšana izmantojot tiešos atmiņas taustiņus
 Nospiediet vienu no taustiņu M1-M3


Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu

, numurs tiks sastādīts automātiski

Automātiskais atbildētājs
Autoatbildētāja ieslēgšana/izslēgšana
Autoatbildētāju ieslēdz/izslēdz 2 sekundes turot nospiestu taustiņu
. Ieslēdzot autoatbildētāju atskan
balss paziņojums par izvēlēto izejošo paziņojumu 1 vai 2 (angļu valodā)
Izejošie paziņojumi 1 un 2
Telefona aparātā var ierakstīt 2 izejošos paziņojumus. Ja izvēlēts paziņojums 1, piezvanot uz autoatbildētāju
tiek atskaņots izejošais paziņojums un ir iespēja atstāt savu ziņojumu. Ja izvēlēts paziņojums 2, piezvanot
uz autoatbildētāju tiek tikai atskaņots izejošais paziņojums un nav iespējas atstāt savu ziņojumu.
Lai pārslēgtos starp izejošajiem paziņojumiem 1 vai 2, pie ieslēgta autoatbildētāja īsi nospiediet taustiņu
.
Izejošo paziņojumu var izvēlēties arī caur izvēlni:


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties ANSWERING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties ANSWERING-A1 vai ANSWERING-A2 un nospiediet taustiņu



Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC

Izejošā paziņojuma ierakstīšana


Ar taustiņu




3 sekundes turiet nospiestu taustiņu
Pēc signāla atlaidiet taustiņu un ierunājiet paziņojumu (no 3 sekundēm līdz 2 minūtēm)



Lai beigtu ierakstu, nospiediet taustiņu

izvēlieties paziņojumu 1 vai 2

, paziņojums tiks atskaņots

Pēc ieraksta jebkurā laikā varat noklausīties izejošo paziņojumu nospiežot taustiņu
Izejošā paziņojuma dzēšana


Ar taustiņu



Nospiediet taustiņu



Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu

izvēlieties paziņojumu 1 vai 2
, lai atskaņotu paziņojumu
, tiks atjaunots sākotnējais paziņojums

Signālu skaita izvēle
Lai izvēlētos signālu skaitu, pēc kuriem ieslēdzas autoatbildētājs:


Nospiediet taustiņu
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Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD RINGS un nospiediet taustiņu

 Ar taustiņiem
vai
izvēlieties no 2 līdz 9 signāliem vai T/S un nospiediet taustiņu
 Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC
Režīmā T/S autoatbildētājs ieslēdzas pēc 4 signāliem, ja nav jaunu ziņojumu vai pēc 2 signāliem, ja ir
ierakstīti jauni ziņojumi. Šī iespēja ļauj Jums pazvanot uz savu numuru uzzināt vai ir atstāti jauni ziņojumi.
Distances vadības PIN koda uzstādīšana


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD PIN un nospiediet taustiņu




Ar ciparu taustiņiem ievadiet PIN kodu (3 ciparus) un nospiediet taustiņu
Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC

Ienākošā ziņojuma ieraksta noklausīšanās
Saņemot ienākošo izsaukumu iespējams noklausīties ienākošā ziņojuma ierakstu nepaceļot klausuli. Šo
funkciju iespējams ieslēgt vai atslēgt:


Nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties CALL SCREEN un nospiediet taustiņu



Ar taustiņiem

vai

izvēlieties CALL SCREEN-ON, lai ieslēgtu vai CALL SCREEN-OFF, lai



izslēgtu šo funkciju un nospiediet taustiņu
Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC

Ienākošie ziņojumi
Pēc uzstādītā ienākošo signālu skaita autoatbildētājs ieslēgsies un zvanītājs dzirdēs Jūsu ierakstīto izejošo
paziņojumu. Ja izvēlēts izejošais paziņojums 1, pēc signāla iespējams ierakstīt ienākošo paziņojumu (līdz 2
minūtēm). Ieraksts tiek pārtraukts, ja ilgāk par 6 sekundēm ir klusums vai arī Jūs paceļat klausuli.
Atgādinājuma ieraksts
Lai ierakstītu atgādinājumu 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu

, pēc signāla atlaidiet taustiņu un

ierunājiet atgādinājumu. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu
Atgādinājumi tiek ierakstīti turpat, kur ienākošie paziņojumi.

.

Paziņojumu atskaņošana
Lai atskaņotu paziņojumus, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu
. Ja ir uzstādīts datums un laiks, tad
pirms katra paziņojuma tiks atskaņots tā saņemšanas datums un laiks.
Lai apturētu atskaņošanu nospiediet taustiņu
Lai vēlreiz atskaņotu to pašu paziņojumu, 1 sekundi turiet nospiestu taustiņu
Lai atgrieztos pie iepriekšējā paziņojuma, 2 reizes nospiediet taustiņu
Lai pārietu uz nākamo paziņojumu, nospiediet taustiņu
Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu
Lai izdzēstu vienu paziņojumu, tā atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu

, displejā parādās DELETE?,

nospiediet taustiņu
, lai apstiprinātu dzēšanu. Ja 30 sekunžu laikā netiek apstiprināta dzēšana, telefona
aparāts turpina atskaņot paziņojumus.
Lai izdzēstu visus paziņojumus, pēdējā paziņojuma atskaņošanas laikā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu
, displejā parādās DELETE ALL? , nospiediet taustiņu
, lai apstiprinātu dzēšanu. Ja 30 sekunžu laikā
netiek apstiprināta dzēšana, telefona aparāts turpina atskaņot paziņojumus.
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Autoatbildētāja distances vadība
Autoatbildētāju iespējams attālināti vadīt pazvanot uz to no telefona aparāta ar tonālo numuru sastādīšanas
režīmu.
 Pazvaniet uz savu numuru, atskan izejošais paziņojums
 Pēc signāla ievadiet PIN kodu, apstiprinājumam atskan īss skaņas signāls
 Ievadiet atbilstošo kodu:
1
1 (1)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#

Atkārtoti atskaņot ziņojumu
Atskaņot iepriekšējo ziņojumu
Atskaņot / Pauze
Atskaņot nākamo ziņojumu
Atskaņot izejošo ziņojumu
Ierakstīt jaunu izejošo ziņojumu
Apturēt atskaņošanu vai ierakstu
Dzēst ziņojumu
Izslēgt autoatbildētāju
Ieslēgt autoatbildētāju / Pārslēgt no
ziņojuma 1 uz ziņojumu 2
Izdzēst visus vecos ziņojumus
Ierakstīt atgādinājumu

Ja distances vadības laikā 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce atgriežas gaidīšanas
režīmā. Ziņojumu atskaņošanas laikā ierīce pārtrauc atskaņošanu pēc katrām 168 sekundēm, ja netiek
nospiests neviens taustiņš ierīce pārtrauc atskaņošanu un atvienojas. Ja ziņojumu atskaņošanas laikā tiek
nospiests taustiņš 2, atskaņošana tiek apturēta uz 30 sekundēm, ja šajā laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce atvienojas.
Autoatbildētāja attālināta ieslēgšana
Ja autoatbildētājs nav ieslēgts, to ieslēgt var pazvanot uz to un sagaidot 12 izsaukuma signālus.
Autoatbildētājs ieslēgsies ar izejošo paziņojumu 2.
Atmiņa
Autoatbildētāja atmiņa ir 10 minūtes. Ja atmiņa ir pilna, ierīce automātiski pārslēdzas uz izejošo paziņojumu
2 (netiek ierakstīti jauni ienākošie paziņojumi).
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 1150
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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