VEF ТА-421
FUNKCIJAS
•

Pēdējā numura atkārtojums.

•

Flash signāls.

•

Pauze.

•

Līnijas noturēšana un mikrofona atslēgšana.

•

Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.

•

Zvana skaĜuma pārslēgs.

•

3 atmiĦas taustiĦi.

•

AtmiĦa 10 numuriem.

•

Atslēga.

•

Gaismas indikācija pie noceltās klausules.

• Kontaktligzda paralēlā telefona pieslēgšanai.
KOMPLEKTĀCIJA
Lietotāja instrukcija.
Telefona aparāts.
Telefona klausule.
Līnijas vads.
Vītais vads.
Atslēga (2 gab.).
Iepakojums.
PIESLĒGŠANA
Pievienojiet līnijas vadu kontaktligzdai LINE uz telefona aparāta un telefona līnijas rozetei. Savienojiet
klausuli un telefona aparātu ar vīto vadu.
IZSAUKUMU SAĥEMŠANA
Kad telefons zvana, noceliet klausuli.
Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta.
ZVANĪŠANA
Noceliet klausuli un sastādiet vēlamo telefona numuru.
Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta.
PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS
Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu “REDIAL”.
FLASH SIGNĀLS
Lai izmantotu FLASH signālu, nospiediet taustiĦu “FLASH” . Signāla ilgums ir 600 ms. FLASH signāls ir
nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai.
PAUZE
Ja starp telefona numura cipariem ir nepieciešams iestarpināt 3.6 sekundes ilgu pauzi, nospiediet taustiĦu
“PAUSE”.
LĪNIJAS NOTURĒŠANA UN MIKROFONA ATSLĒGŠANA
Ja sarunas laikā ir nepieciešams nolikt klausuli, paliekot uz līnijas, vai atslēgt mikrofonu, nospiediet taustiĦu
HOLD un nolieciet klausuli, abonents dzirdēs mūzikas fragmentu. Sarunas turpināšanai noceliet klausuli.
ZVANA SKAěUMA REGULĒŠANA
Lai regulētu zvana skaĜumu, pārbīdiet pārslēgu RINGER uz telefona aparāta pozīcijā “H” (skaĜi) vai “L”
(klusi).
NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI
Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiet pārslēgu DIALING pozīcijā P (impulsa) vai T
(daudzfrekvenču). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, nospiediet taustiĦu *.

ATMIĥAS TAUSTIĥI
Numuru saglabāšana
1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu “Store”.
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru, nepieciešamības gadījumā iekĜaujot pauzes vai toĦu signālus.
3. Nospiediet vienu no atmiĦas taustiĦiem (EM1, EM2, EM3).
4. Analoăiski saglabājiet citus numurus.
Saglabātā numura labošana
Ja saglabāto numuru ir nepieciešams labot vai nomainīt, vienkārši saglabājiet jauno numuru tajā pašā
pozīcijā. Tas aizstās iepriekšējo numuru.
Saglabātā numura izsaukšana
1. Noceliet klausuli un nospiediet vienu no atmiĦas taustiĦiem (EM1, ЕМ1, EM3).
2. Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski.
ATMIĥA 10 NUMURIEM
1) Numuru saglabāšana
Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu “Store”.
Sastādiet vēlamo numuru un atkal nospiediet taustiĦu “Store”.
Nospiediet vienu no ciparu taustiĦiem (0-9).
2) Saglabātā numura izsaukšana
Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu “AUTO”.
Nospiediet attiecīgo ciparu taustiĦu (0-9).
Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski.
ATSLĒGA
Ja atslēga ir pagriezta pret zaĜo punktu, ir nobloėēta to numuru sastādīšana, kuri sākas ar “0”. Ja atslēga ir
pagriezta pret sarkano punktu, numuru sastādīšana nav nobloėēta.
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 aparāts VEF TA-421
Pārdošanas datums
Pārdevējs
Veikala zīmogs
Rūpnīca:

Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337

