Telefona aparāts TA-500
Lietotāja instrukcija
Funkcijas

Numura noteicējs FSK/DTMF

13 izejošo un 51 ienākušo numuru saraksti

Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi

10 numuru atmiņa

Displejs ar apgaismojumu

Datuma un laika uzrādīšana

Kalkulators

Regulējams FLASH signāls (100-1000 ms)

Atslēga izsaukumu bloķēšanai

Zvana skaļuma regulēšana

„Brīvroku” režīms ar skaļuma regulēšanu

Aizsardzība pret paralēla telefona pieslēgšanu

Automātiska sazvanīšana

Mikrofona atslēgšana

Pēdējā sastādītā numura atkārtojums
* Telefona aparātam ir 51 ienākušo (8-ciparu) un 13 pēdējo sastādīto numuru (8-ciparu) atmiņa, kuras lielums mainās
atkarībā no ciparu skaita numurā. Ja ienākošie vai izejošie numuri ir garāki par 8 cipariem, ienākošo un izejošo numuru
atmiņa attiecīgi samazinās.
Komplektācija

Telefons

Klausule

Līnijas vads

Klausules vads

Lietotāja instrukcija

Iepakojums
Pieslēgšana
1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai, kas atrodas telefona
kreisajā sānā!
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai, kas atrodas telefona aparāta aizmugurē 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!

Datuma un laika uzstādīšana

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 1, mēneša pirmais cipars mirgo

Ievadiet mēnesi (2-ciparu skaitlis) no 01 līdz 12, datumu (no 01 līdz 31)

Nospiediet *, lai ievadītu laiku pirms pusdienlaika (AM) vai # - pēcpusdienai (PM) un ievadiet stundas 12-stundu
režīmā (01-12) un minūtes (00-59)

Pēc datuma un laika ievadīšanas telefons atgriežas gaidīšanas režīmā
Centrāles koda uzstādīšana
Centrāles kodu nepieciešams ievadīt, ja Jūs izmantojat biroja centrāli, kur pirms izejošā numura sastādīšanas jāievada
kāds cipars (piem. 0 vai 9). Pēc koda uzstādīšanas šis cipars automātiski tiks pievienots, ja atzvanīsiet uz ienākošo
numuru sarakstā saglabātu numuru.

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 2, displejā 0CODE

Ar ciparu taustiņiem ievadiet kodu (līdz 3 cipariem), nospiediet taustiņu *, lai izdzēstu kodu

Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes
Vietējā koda uzstādīšana
Vietējo kodu nepieciešams ievadīt tikai tad, ja telefonu centrāle pie numura noteikšanas numuram priekšā pievieno
vietējo kodu. Ja ienākošais numurs sāksies ar uzstādītā koda cipariem, displejā tiks parādīts tikai telefona numurs bez
vietējā koda.

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 3, displejā AREA
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Ar ciparu taustiņiem ievadiet kodu (līdz 5 cipariem), nospiediet taustiņu *, lai izdzēstu kodu
Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Flash funkcija
Flash funkcija nepieciešama, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu Flash
funkciju, nospiediet taustiņu FLASH.
Flash signāla ilgums var tikt mainīts (lai noskaidrotu kāds Flash signāls nepieciešams Jūsu centrālē, jautājiet savam
sakaru operatoram). Lai izmainītu Flash signālu:

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123
Nospiediet taustiņu 1, displejā FLASH 100, ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties 100, 120, 180, 300, 600 vai
1000 milisekundes

Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes
Aizsardzība pret paralēla telefona pievienošanu
Aktivizējot šo funkciju, nebūs iespējams pazvanīt no paralēli pievienota telefona.

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123
Nospiediet taustiņu 3, displejā SPI OFF

Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties ON, lai aktivizētu šo funkciju vai OFF – lai atslēgtu funkciju

Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes
Numuru sastādīšanas režīmi
Telefona aparātam iespējams uzstādīt impulsu vai daudzfrekvenču (tonālo) numuru sastādīšanas režīmu. Ja numuru
nav iespējams sastādīt tonālajā režīmā, jāizvēlas impulsu režīms.

Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234
Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123
Nospiediet taustiņu 2, displejā TONE

Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE – impulsu režīmam

Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes
10 numuru atmiņa
Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa
Lai saglabātu numuru atmiņā:

Nepaceļot klausuli nospiediet vienu no taustiņiem M1-M10

Displejā parādās INPUT CODE

Ievadiet telefona numuru un vēlreiz nospiediet taustiņu M1-M10, kur vēlaties saglabāt numuru
Ja ir ieprogrammēts centrāles kods, to nevajag ievadīt saglabājot numuru, tas tiks pievienots automātiski.
Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, noceliet klausuli un nospiediet atbilstošo atmiņas taustiņu M1-M10.
Lai sastādītu saglabāto numuru brīvroku režīmā, nepaceļot klausuli nospiediet atbilstošo atmiņas taustiņu un pēc tam
taustiņu BACK.
Zvana skaļums
Skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi RING H-L-OFF. Izvēlieties H – skaļam zvanam, L – klusam zvanam vai OFF – lai
atslēgtu zvanu. Kad telefons zvana, nospiežot taustiņu RING OFF zvans tiks atslēgts, bet saņemot nākamo izsaukumu,
telefons atkal zvanīs.
Mikrofona atslēgšana
Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofonu, vēlreiz nospiediet
taustiņu HOLD. Laikā, kamēr atslēgts mikrofons, abonents, ar kuru runājāt klausulē dzirdēs melodiju.
Brīvroku režīms
Nospiežot taustiņu
, Jūs varat sastādīt numuru un veikt sarunu nepaceļot klausuli. Brīvroku režīma skaļumu var
regulēt izmantojot slēdzi HF H-L. Izvēlieties H skaļam vai L – klusam režīmam.
13 pēdējo sastādīto numuru atmiņa
Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 13 sastādītie numuri (ja numuri garāki par 8 cipariem, saglabāto numuru skaits
samazināsies).
Pie noliktas klausules spiežot taustiņu OUT, varat apskatīt pēdējos sastādītos numurus un sarunu ilgumus. Nospiežot
taustiņu BACK varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Divreiz nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā
redzamais numurs, displejā DEL ONE. 3 sekundes turot nospiestu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts, displejā DEL
ALL. Ja saraksts ir tukšs, displejā parādās END.

Numura noteicējs
Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par šī pakalpojuma pieslēgšanas iespējām jautājiet savam
sakaru operatoram.
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Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 51 ienākušie numuri (ja pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums). Ja numuri
garāki par 8 cipariem, saglabāto numuru skaits samazināsies.
Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, nepaceļot klausuli nospiediet taustiņu UP vai DOWN. Nospiežot taustiņu BACK
varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Divreiz nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā redzamais numurs,
displejā DEL ONE. 3 sekundes turot nospiestu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts, displejā DEL ALL. Ja saraksts ir
tukšs, displejā parādās END.
Automātiska sazvanīšana
Ja brīvroku režīmā sastādītais numurs ir aizņemts, nospiediet taustiņu ARD, numurs tiks automātiski atkārtots līdz 16
reizēm.
Pēdējā sastādītā numura atkārtojums
Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu RD.
Kalkulators
Lai ieslēgtu kalkulatora režīmu, nospiediet taustiņu CAL. Lai izietu no kalkulatora režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu CAL,
paceliet klausuli vai nospiediet taustiņu
.
Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitļus, matemātiskās darbības tiek ievadītas ar taustiņiem UP +, DOWN -, OUT x un
BACK :, komatu ievada ar taustiņu */., rezultātu iegūst nospiežot taustiņu #/=. Izpildot darbības displejā būs redzams
atbilstoši aritmētiskajām darbībām +, -, x un :
Atslēga
Telefona aizmugurē atrodas atslēga. Kad atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, visi izejošie zvani atļauti. Kad atslēga
pagriezta pret zaļo punktu, tiek bloķēti izejošie starptautiskie zvani, kas sākas ar 0. Kad atslēga pagriezta pret dzelteno
punkti, piezvanīt iespējams tikai uz 3-ciparu ārkārtas gadījumu numuriem (piem. 112).

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-500
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
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