LIETOTĀJA INSTRUKCIJA TA-101
KOMPLEKTĀCIJA
Telefona aparāts
Līnijas vads
Klausules vads
Lietotāja instrukcija
Iepakojums
FUNKCIJAS
Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
Flash signāls.
Pēdēja sastādītā numura atkārtojums.
11 numuru atmiņa
Zvana skaļuma regulēšana
Pauzes funkcija.
PIESLĒGŠANA
Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.
LIETOŠANA
NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŢĪMI
Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārslēdziet slēdzi, kas atrodas klausules sānā, vienā no 2
stāvokļiem: P – impulsu, T – tonālais (daudzfrekvenču) numura sastādīšanas režīms. Lai īslaicīgi pārslēgtos
no impulsu uz tonālo režīmu, nospiediet taustiņu P-T.
ZVANĪŠANA
Noceliet klausuli.
Sastādiet vajadzīgo telefona numuru. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.
IZSAUKUMA SAŅEMŠANA
Kad telefons zvana, noceliet klausuli un runājiet. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.
PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS
Noceliet klausuli.
Nospiediet taustiņu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.
FLASH SIGNĀLS
FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu
FLASH signālu, nospiediet taustiņu FLASH. FLASH signāls – 600 ms.
PAUZE
Ja nepieciešams ievadīt pauzi starp telefona numura cipariem, nospiediet taustiņu PAUSE.
NUMURU SAGLABĀŠANA TELEFONA ATMIŅĀ
Lai saglabātu numuru, nospiediet taustiņu STORE, ievadiet telefona numuru, vēlreiz nospiediet taustiņu
STORE un vienu no ciparu taustiņiem 0-9 vai taustiņu M1.
SAGLABĀTO NUMURU SASTĀDĪŠANA
Lai sastādītu atmiņā saglabāto numuru, nospiediet taustiņu RECALL un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9. Lai
sastādītu numuru, kas saglabāts uz taustiņa M1, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu M1.
ZVANA SKAĻUMS
Pārslēga stāvokļi: L – skaļi, H – klusu.

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
klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka,
zaudē garantiju.
Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.
Pārdošanas atzīme
Telefona aparāts TA-101
Pārdošanas datums:
Pārdevēja atzīme:
Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:
SIA ”VEF UN KO”
Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija
Tālr.: 67552331
Fakss: 67552337
www.vef.lv

