Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts NEW; ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts REPEAT. Ja izsaukuma numurs nav

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-206
FUNKCIJAS:
•
•
•
•

Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.
Vietējo kodu filtrs.
Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un skaita indikācija.
Izejošo numuru un sarunas ilguma caurskatīšana, numura atkārtojums.

•

Iepriekšējā numura sastādīšana.

•

Brīvroku režīms.

•

Zvana skaĜuma pārslēgs.

•

Numura sastādīšana, nenoceĜot klausuli.

vietējais, mirgos uzraksts OUT. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts PRI.

BRĪVROKU REŽĪMS
Kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiĦu SPEAKER lai aktivizētu brīvroku režīmu. Atkārtoti nospiediet taustiĦu SPEAKER lai
pārtrauktu savienojumu.

IZDZĒŠANA
Caurskatot izejošos un ienākušos numurus, nospiediet taustiĦu Del lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiĦu Del ilgāk
par 4 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

ZVANA SKAěUMA REGULĒŠANA
Izvēlieties piemērotāko zvana skaĜumu, pārbīdot pārslēgu HI/LOW pozīcijā HI (skaĜi) vai LOW (klusi).

PIESLĒGŠANA
1.

Atveriet bateriju nodalījuma vāciĦu un ievietojiet trīs baterijas atbilstoši polaritātei. Displejā parādās pulksteĦa indikācijas

2.

Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.

3.

Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

laiks.

UZMANĪBU
1.

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

2.

Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.

GARANTIJA
Ekspluatācijas garantijas termiĦš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiĦa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā
garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēĜ, 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 PROGRAMMĒŠANA
DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Telefona aparāts VEF TA-206

Nospiediet taustiĦu Set. Uz displeja parādās uzraksts ‘’SET 1 DATE’’. Vēlreiz nospiediet taustiĦu Set. Ar taustiĦiem Up un
Down izlabojiet ciparus, analoăiski iestatiet dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiĦu Set.

Pārdošanas datums

VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA
Nospiediet taustiĦu Set, ar taustiĦiem Up vai Down iestatiet “SET 2 CODE”, pēc tam vēlreiz nospiediet taustiĦu Set. Displejā

Pārdevējs

parādās uzraksts “CODE-----”, Ar taustiĦiem Up vai Down ievadiet vietējo kodu, un nospiediet taustiĦu Set.

SIGNĀLS FLASH

Veikala zīmogs

Nospiediet taustiĦu Set, ar taustiĦiem Up vai Down iestatiet “SET 4 FLASH” un vēlreiz nospiediet taustiĦu Set. Pēc tam ar
taustiĦiem Up vai Down iestatiet signāla FLASH ilgumu 90/120/180/300/600 vai 1000 ms, un nospiediet Set.

IEKŠZEMES KODA IESTATĪŠANA

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Ar taustiĦiem Up un Down izvēlieties ‘’SET 3 LCODE’’. Iestatiet kodu tāpat kā vietējo.

Tālr.: 5122158

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Fakss: 5122160
www.vef.lv

Pārslēdzot slēdzi, izvēlieties Tonālo (T), vai Impulsu (P) numura sastādīšanas režīmu.

LIETOŠANA

Tirdzniecības birojs

IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Ar taustiĦiem Up vai Down caurskatiet ienākušos numurus ar laiku un datumu.

Tālr.: 7552331

IZEJOŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

Fakss: 7552337

Nospiediet taustiĦu CHECK, lai caurskatītu izejošos numurus un sarunas ilgumu.

FLASH SIGNĀLS
FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju
nospiediet taustiĦu FLASH.

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS
1.

Noceliet klausuli.

2.

Nospiediet taustiĦu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks atkārtots automātiski.

IEPRIEKŠĒJA NUMURA SASTĀDĪŠANA
Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiĦu Del labošanai. Nospiediet taustiĦu REDIAL lai piezvanītu
uz ievadīto numuru.

PAUZE
Sastādot numuru, nospiediet taustiĦu PAUSE, lai atliktu nākošā numura sastādīšanu uz 1 sekundi (pauzes laiku var iestatīt).

NUMURA NOTEIKŠANA
Kad pienāk ienākušais izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK & DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

