Telefona aparāts TA-102
Lietotāja instrukcija
Funkcijas

Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi

Flash funkcija (100 milisekundes)

Mikrofona atslēgšana sarunas laikā

10 numuru atmiņa

Sarunas ilguma skaitītājs

Pēdējā sastādītā numura atkārtojums
Komplektācija

Telefons

Klausule

Līnijas vads

Klausules vads

Lietotāja instrukcija

Iepakojums
Pieslēgšana
1. Pieslēdziet klausules vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.
Impulsu un daudzfrekvenču (tonālais) numura sastādīšanas režīmi
Numuru sastādīšanas režīmu uzstāda izmantojot slēdzi P-T. Pārslēdziet slēdzi stāvoklī P, lai izvēlētos impulsu vai T, lai
izvēlētos daudzfrekvenču (tonālo) režīmu. Ja nav iespējams sastādīt numuru tonālajā režīmā, telefonu nepieciešams
pārslēgt uz impulsu numura sastādīšanas režīmu.
10 numuru atmiņa
Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa
Lai saglabātu numuru atmiņā:

Paceliet klausuli

Nospiediet taustiņu STORE, displejā parādās E

Ievadiet telefona numuru (ja starp cipariem nepieciešama pauze, vajadzīgajā vietā nospiediet taustiņu LNR/P)

Nospiediet taustiņu STORE un vienu no ciparu taustiņiem 0-9, kur vēlaties saglabāt numuru
Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu MEMO un atbilstošo ciparu taustiņu
0-9.
Lai apskatītu atmiņā saglabāto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu CHECK un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9.
Flash funkcija
Flash funkcija nepieciešama, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu Flash
funkciju, nospiediet taustiņu FLASH. FLASH signāls šajā telefonā ir 100 milisekundes.
Zvana skaļuma regulēšana
Skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi H-L. Izvēlieties H – skaļam zvanam vai L – klusam zvanam.
Mikrofona atslēgšana
Sarunas laikā turot nospiestu taustiņu MUTE tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofonu, atlaidiet taustiņu
MUTE.
Sarunas ilguma skaitītājs
Sarunas ilgums tiek skaitīts automātiski pēc klausules pacelšanas. Lai atsāktu skaitīšanu no sākuma, nospiediet taustiņu
TIME. Telefonā uzrādītais sarunas ilgums ir aptuvens un var atšķirties no operatora noteiktā sarunas ilguma!
Pēdējā sastādītā numura atkārtojums
Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu LRN/P.

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.
Telefona aparāts TA-102
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

