KANĀLA IZVĒLE
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-901

Ja sarunas laikā parādās trokšĦi, nospiediet taustiĦu (↑) un izvēlēties kanālu.

FUNKCIJAS:
•
Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.

1.

IZSAUKUMA SAĥEMŠANA
Kad telefons zvana un klausule atrodas uz bāzes, noceliet klausuli un atveriet vāciĦu, telefons pieslēgsies līnijai
automātiski. Ja klausule neatrodas uz bāzes, lai atbildētu uz izsaukumu, atveriet vāciĦu un nospiediet taustiĦu OK.

•

Frekvence 900 MHz.

•

40 kanālu.

•

65.536 kodu.

•
•

AtmiĦa līdz 64 numuriem.
16 zvana melodijas.

•
•
•

2.

Pēc sarunas beigām nospiediet taustiĦu OK, vai aizveriet vāciĦu un novietojiet klausuli uz bāzes. Telefons automātiski
atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

ZVANĪŠANA
1.

Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu OK.

Displeja kontrasta regulēšana.
Zvana skaĜuma pārslēgs.
Ienākušo izsaukumu numuru indikācija.

2.

Sastādiet vēlamo telefona numuru.

•
•
•

Iepriekšēja numura sastādīšana.
Izejoša izsaukuma indikācija.
Pulkstenis un kalendārs.

Nospiediet taustiĦu OK un taustiĦu RD (Redial), pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

•

Signāls FLASH un Pauze.

•
•
•
•

Pēdējā numura atkārtojums.
Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
Akumulatora izlādēšanas indikācija displejā.
Akumulatora uzlādēšanas indikācija displejā.

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

SIGNĀLS FLASH
Nospiediet taustiĦu C lai izmantot FLASH funkciju.
NUMURU SAGLABĀŠANA ATMIĥĀ
Nospiediet taustiĦu MEM un taustiĦu SET. Ar taustiĦiem “
numuru un nospiediet taustiĦu SET.

” un “

” izvēlēties pozīciju (no 0 līdz 9). Ievadiet telefona

NUMURA SASTADĪŠANA NO ATMIĥAS
1.

Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu OK.

2.

Nospiediet taustiĦu MEM un taustiĦu no 0 līdz 9.

PIESLĒGŠANA

3.

Numurs tiks automātiski atkārtots.

1.

Atveriet bateriju nodalījuma vāciĦu un ievietojiet baterijas atbilstoši polaritātei.

IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

2.

Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

1. Nospiediet taustiĦu (

3.

Pieslēdziet adapteru telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

2. Ar taustiĦiem “

” un “

).
” caurskatiet ienākušos numurus.

IZDZĒŠANA
UZMANĪBU

Caurskatot ienākušos numurus, nospiediet taustiĦu C lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiĦu C ilgāk par 3 sekundēm,

Pirms telefona lietošanas ir nepieciešams uzlādēt akumulatoru 12 stundu laikā.

lai izdzēstu visus numurus.

Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

LIETOŠANA
AIZSARDZĪBAS KODA IESTATĪŠANA
1.

Nospiediet un noturiet taustiĦu PAGE.

2.

Nospiediet taustiĦu (↑) klausulē un iestatiet kodu.

VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA
1. Nospiediet taustiĦu “

” vai “

”. Displejā parādās uzraksts “LOCAL”. Nospiediet taustiĦu SET.

2. Displejā parādās uzraksts “OFF” (izslēgts). Nospiediet taustiĦu “

” vai “

”, lai ieslēgt (ON), vai izslēgt (OFF) funkciju.

3. Nospiediet taustiĦu SET. Ievadiet kodu un nospiediet taustiĦu SET.
DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA
Nospiediet taustiĦu “
“

” vai “

”. Uz displeja parādās uzraksts “CLOCK”. Nospiediet taustiĦu SET. Ar taustiĦiem “

” vai

” iestatiet dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiĦu SET

DISPLEJA KONTRASTA IESTATĪŠANA
1.

Nospiediet taustiĦu “

” vai “

”. Displejā parādās uzraksts “BRIGHT”. Nospiediet taustiĦu SET.

2.

Nospiediet taustiĦu “

” vai “

” lai iestatīt displeja kontrastu.

3.

Nospiediet taustiĦu SET.

ZVANA MELODIJAS IZVĒLE
Nospiediet taustiĦu “

” vai “

”. Displejā parādās uzraksts “RING”. Nospiediet taustiĦu SET. Ar taustiĦiem “

” vai “

”

izvēlieties piemērotāko zvana melodiju no 1. līdz 16. un nospiediet taustiĦu SET.
SKAěUMA REGULĒŠANA
Sarunas laikā nospiediet taustiĦu SET. Uz displeja parādās “

” vai “

”.

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI
Lai izvēlēties impulsu vai daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiet pārslēgu PULSE/TONE pozīcijā P (impulsu)
vai T (daudzfrekvenču).

*Darbības diapazons:

300 m atklātā telpā/ 50 m ēkā

*Bāzes barošanas avots:

220/230 V 50 Hz

*Klausules baterijas:

1\ 3 AAA, NiMh 210 mAh 3.6V.

*Klausules darbības laiks gaidīšanas režīmā:

48 stundas

* Klausules darbības laiks sarunas režīmā:

3.5 stundas

*Normālās darbības temperatūra:

no +5 oC līdz +45 oC

*Relatīvais mitrums

25 - 85%

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. Uz akumulatoriem
garantija neattiecas.
Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.
Pārdošanas atzīme
Telefona aparāts TA-901
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

