INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205
FUNKCIJAS:

Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas
režīmi

Regulējams FLASH signāls 90-1000 ms (nepieciešams
sakaru operatora papildpakalpojumu izmantošanai)

Numura noteikšana FSK/DTMF

Vietējais/starptautiskais kods

Ienākošo un izejošo zvanu saraksti

Pulkstenis, modinātājs, sarunas ilguma skaitītājs

Kalkulators

Brīvroku režīms

Zvana skaļuma regulēšana

Displeja kontrasta regulēšana

16 zvana melodijas

Skaļruņa skaļuma regulēšana

Atmiņa 10 numuriem

Atslēga

Iespēja novietot uz galda vai pie sienas





Vītais vads
Lietotāja instrukcija
Iepakojums

PIESLĒGŠANA
1.
2.
3.

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 2 AA
baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un
telefona kontaktligzdai.
Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai (LINE) un
telefona līnijas rozetei.

UZMANĪBU
1.

Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona
funkcijas, nomainiet baterijas!

2.

Numura noteikšanas pakalpojuma pieslēgšanai
vērsieties pie sakaru operatora!

TELEFONA PROGRAMMĒŠANA
DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678

Nospiediet taustiņu 1, displejā 1-DATE-2-CL

KOMPLEKTĀCIJA




MODEL: TA-205

Telefona aparāts
Telefona klausule
Telefona līnijas vads
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Nospiediet taustiņu 1 un izmantojot ciparu taustiņus

MODEL: TA-205

MODEL: TA-205



nospiediet 1 un ievadiet datumu (gads-mēnesis-diena),
nospiediet 2, lai ievadītu laiku (stundas-minūtes)
Nospiediet taustiņus SET un
, lai apstiprinātu izvēli

ZVANA MELODIJAS IZVĒLE








Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678
Nospiediet taustiņu 2, displejā 1T 2VIP 3VOL
Nospiediet taustiņu 1 parasta zvana melodijas izvēlei
un ar taustiņiem UP/- vai DOWN/+ izvēlieties melodiju
Nospiediet taustiņu 2 VIP zvana melodijas izvēlei un ar
taustiņiem UP/- vai DOWN/+ izvēlieties melodiju
Nospiediet taustiņu 3, un ar taustiņiem UP/- vai
DOWN/+ izvēlieties vienu no 4 zvana skaļuma
līmeņiem
Nospiediet taustiņus SET un
, lai apstiprinātu izvēli

Zvana skaļumu var regulēt arī pie noliktas klausules nospiežot
taustiņu VOL un ar taustiņiem UP/- vai DOWN/+ izvēloties
vajadzīgo skaļuma līmeni.

MODINĀTĀJS
Telefona aparātā var uzstādīt 3 dažādus modinātāju laikus.

Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678

Nospiediet taustiņu 3, displejā AL 1-2-3

Nospiediet taustiņu 1 un ar ciparu taustiņiem ievadiet
pirmā modinātāja laiku (ar taustiņiem UP/- vai DOWN/+
varat ieslēgt/izslēgt modinātāju)

Nospiediet taustiņu 2 un ar ciparu taustiņiem ievadiet
otrā modinātāja laiku

Nospiediet taustiņu 3 un ar ciparu taustiņiem ievadiet
trešā modinātāja laiku

Nospiediet taustiņus SET un
, lai apstiprinātu izvēli
Pirmais modinātājs darbojas tikai vienu reizi, otrais un trešais
darbojas katru dienu. Lai pārtrauktu modinātāja zvanu,
nospiediet jebkuru telefona taustiņu.
SIGNĀLS FLASH / LĪNIJAS AIZSARDZĪBA



Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678
Nospiediet taustiņu 5, displejā 1-F 2-PT 3-D
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MODEL: TA-205






Nospiediet taustiņu 1 un ar taustiņiem UP/- vai
DOWN/+ izvēlieties FLASH signāla ilgumu (90, 95, 100,
180, 300, 600 vai 1000 milisekundes)
Nospiediet taustiņu 3 un ar taustiņiem UP/- vai
DOWN/+ izvēlieties DEFEND ON, lai ieslēgtu līnijas
aizsardzības režīmu vai DEFEND OFF – lai atslēgtu
līnijas aizsardzības režīmu
Nospiediet taustiņus SET un
, lai apstiprinātu izvēli

MODEL: TA-205


VIETĒJAIS KODS / STARPTAUTISKAIS KODS





Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678
Nospiediet taustiņu 6, displejā 1-LOC 2-OL
Nospiediet taustiņu 1 un ievadiet vietējo kodu līdz 8
cipariem (ja nepieciešams)
Nospiediet taustiņu 2, displejā OUT OFF. Ja
nepieciešams, ievadiet starptautisko kodu
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, lai apstiprinātu izvēli

DISPLEJA KONTRASTA REGULĒŠANA




Ja Jūs izmantojat paralēlo telefonu vai spriegums telefona līnijā
mazāks, kā 24 V, izvēlieties DEFEND OFF.
Ja līnijas aizsardzības režīms ieslēgts (DEFEND ON), tad nav
iespējama nelegāla pieslēgšanās Jūsu telefona līnijai.

Nospiediet taustiņus SET un

Nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās uzraksts
SE 12345678
Nospiediet taustiņu 7, displejā LCD con 3
Ar taustiņiem UP/- vai DOWN/+ izvēlieties vēlamo
kontrasta līmeni. Pavisam ir 5 displeja kontrasta līmeņi

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŢĪMI
Izmantojot numura sastādīšanas režīma pārslēgu P/T, izvēlieties
P – impulsu vai T – tonālo (daudzfrekvenču) numura
sastādīšanas režīmu.
LIETOŠANA

ZVANĪŠANA
Noceliet klausuli, atskanot līnijas signālam sastādiet vajadzīgo
telefona numuru. Lai beigtu sarunu, nolieciet klausuli.
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MODEL: TA-205
IEPRIEKŠĒJA NUMURA SASTĀDĪŠANA
Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet
taustiņu DEL labošanai. Nospiediet taustiņu
, lai piezvanītu
uz sastādīto numuru, sagaidot atbildi vēlams nocelt klausuli.
IZSAUKUMU SAŅEMŠANA
Kad telefons zvana, noceliet klausuli runājiet. Sarunas beigšanai
nolieciet klausuli.
IENĀKUŠO IZSAUKUMU SARAKSTS
Ja ir pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums, saņemot
izsaukumu, displejā tiks uzrādīts zvanītāja numurs. Telefona
atmiņā tiek saglabāta informācija par ienākošajiem izsaukumiem.
Ar taustiņiem UP/- vai DOWN/+ varat apskatīt ienākušos
izsaukumus. Ja saņemts jauns izsaukums, displejā parādās
simbols NEW. Ja saņemts atkārtots izsaukums, displejā parādās
simbols REP. Nospiežot taustiņu DEL, varat nodzēst displejā
redzamo numuru. Lai izdzēstu visu sarakstu, 2 sekundes turiet
nospiestu taustiņu DEL. Ja vēlaties atzvanīt uz displejā redzamo
numuru, nospiediet taustiņu CBK.
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IZEJOŠO IZSAUKUMU SARAKSTS

MODEL: TA-205

Telefona atmiņā tiek saglabāta informācija par sastādītajiem
numuriem. Nospiediet taustiņu SEARCH, ar taustiņiem UP/- vai
DOWN/+ varat apskatīt izejošos izsaukumus. Nospiežot taustiņu
DEL, varat nodzēst displejā redzamo numuru. Lai izdzēstu visu
sarakstu, 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu DEL. Ja vēlaties
atzvanīt uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu CBK.
NUMURU SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ


Kad klausule nolikta, sastādiet vajadzīgo numuru



Nospiediet un pieturiet taustiņu MEMO, līdz displejā
parādās SAVE



Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem (0-9), kur vēlaties
saglabāt šo numuru



Nospiediet taustiņu

, lai apstiprinātu izvēli

NUMURU SASTĀDĪŠANA NO ATMIŅAS


Kad klausule nolikta, nospiediet taustiņu MEMO un
vienu no ciparu taustiņiem (0-9), kur saglabāts
vajadzīgais numurs



Paceliet klausuli vai nospiediet taustiņu
tiks sastādīts automātiski
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MODEL: TA-205

MODEL: TA-205

KALKULATORS

PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOŠANA

Lai izmantotu kalkulatoru, nospiediet taustiņu CAL. Skaitļi tiek
ievadīti, izmantojot ciparu taustiņus, aritmētiskās darbības
izmantojot atbilstošos taustiņus (+/ -/ x/:), decimāldaļas atdalītājs
tiek ievadīts izmantojot taustiņu *. Rezultāts tiek aprēķināts
nospiežot taustiņu #/=. Lai dzēstu kļūdaini ievadītu ciparu,
nospiediet DEL. Lai izietu no kalkulatora režīma, vēlreiz
nospiediet taustiņu CAL. Kalkulators strādā gan pie noliktas,
gan pie paceltas klausules.

Pēdējais sastādītais numurs tiek saglabāts telefona atmiņā. Lai

MIKROFONA ATSLĒGŠANA
Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD, tiks atslēgts mikrofons,
šajā laikā tiks atskaņots muzikāls fragments. Turpināt sarunu
varat vēlreiz nospiežot taustiņu HOLD vai nospiežot taustiņu
.
FLASH SIGNĀLS

atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli vai
nospiediet taustiņu
, atskanot līnijas signālam, nospiediet
taustiņu REDIAL.
BRĪVROKU REŢĪMS
Nospiežot taustiņu
, Jūs varat sastādīt numuru nepaceļot
klausuli. Sagaidot atbildi, vēlams pacelt klausuli un veikt sarunu
izmantojot klausuli.
ATSLĒGA
Atslēga var tikt pagriezta 3 stāvokļos. Ja tā atrodas pret dzelteno
punktu – bloķēti visi izejošie zvani, ja pret zaļo, tad bloķēti
numuri, kas sākas ar 0, ja pret sarkano – bloķēšana atcelta.
Numuri, kuri sākas ar 110, 112, 119 un 120, netiek bloķēti.

FLASH signāls tiek lietots, lai izmantotu sakaru operatora
sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju,
nospiediet taustiņu FLASH.
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MODEL: TA-205
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 TA-205
Pārdošanas datums
Pārdevējs
Veikala zīmogs
Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana:
SIA „VEF UN KO”
Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337
www.vef.lv
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