nospiediet taustiĦu OK.
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA TA-902

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

FUNKCIJAS:
•
Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.

SIGNĀLS FLASH

•

Frekvence 900 MHz (CT-1).

•

40 kanālu.

Nospiediet taustiĦu OK un taustiĦu RD (Redial), pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.
Nospiediet taustiĦu FL lai izmantot FLASH funkciju.
NUMURU SAGLABĀŠANA ATMIĥĀ
Nospiediet taustiĦu M+ un ievadiet telefona numuru. Nospiediet taustiĦu M+ vēlreiz. Ievadiet ciparu no 0 līdz 9. Jūs dzirdēsiet

•

65.536 aizsardzības kodu.

•

AtmiĦa līdz 64 ienākušiem numuriem.

•

AtmiĦa līdz 10 numuriem.

•

Izsaukumu caurskatīšana, numura atkārtojums.

•

Iepriekšēja numura sastādīšana.

2 skaĦas signālus.
NUMURA SASTADĪŠANA NO ATMIĥAS
1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu OK.
2. Nospiediet taustiĦu M+ un taustiĦu no 0 līdz 9.
3. Numurs tiks automātiski atkārtots.

•

Signāls FLASH.

•

Pēdējā numura atkārtojums.

•
•
•

Gaismas indikatori.
Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
AustiĦa.

IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA
1. Nospiediet taustiĦu CID (
2. Ar taustiĦiem “

” un “

).
” caurskatiet ienākušos numurus.

NUMURA SASTADĪŠANA NO SARAKSTA
).

1. Nospiediet taustiĦu CID (
2. Ar taustiĦiem “
PIESLĒGŠANA

” un “

” izvēlieties numuru.

3. Nospiediet taustiĦu OK.

1.

Atveriet bateriju nodalījuma vāciĦu un ievietojiet akumulatorus.

2.

Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

3.

Pieslēdziet DC 9V adapteru telefona kontaktligzdai.

IZDZĒŠANA
1. Nospiediet taustiĦu CID (
2. Ar taustiĦiem “

” un “

).
” izvēlieties numuru.

3. Nospiediet taustiĦu FL lai izdzēstu doto numuru.
UZMANĪBU

4. Lai izdzēstu visus numurus nospiediet un noturiet taustiĦu FL ilgāk par 3 sekundēm.

Pirms telefona lietošanas ir nepieciešams uzlādēt akumulatoru 12 stundu laikā.
GARANTIJA
TELEFONA PROGRAMMĒŠANA
Ekspluatācijas garantijas termiĦš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiĦa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā

AIZSARDZĪBAS KODI
Lai novērst nesankcionētu telefona lietošanu, tiek izmantoti 65,536 aizsardzības kodi.
AIZSARDZĪBAS KODA IESTATĪŠANA

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.

1.

Noceliet un nolieciet klausuli

2.

Jūs dzirdēsiet 2 skaĦas signālus.

3.

Tiks iestatīts viens no 65,536 aizsardzības kodiem..

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.
Pārdošanas atzīme

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA
Nospiediet un noturiet taustiĦu CID (
taustiĦu CID (

) 3 sekundes. Ar taustiĦu “

” iestatiet stundas un minūtes. Apstiprināšanai spiediet

Telefona aparāts VEF TA-902

).

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Pārdošanas datums

Jūs varat izvēlēties impulsu vai daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmu. Pārbīdiet pārslēgu MODE pozīcijā T
(daudzfrekvenču) vai P (impulsu).

Pārdevējs

KANĀLA IZVĒLE
Ja sarunas laikā parādās trokšĦi, nospiediet taustiĦu CH un izvēlieties kanālu.

Veikala zīmogs

IESLĒGŠANA/ IZSLĒGŠANA
Ieslēgšanai nospiediet un noturiet taustiĦu FL trīs sekundes. Izslēgšanai atkal nospiediet un noturiet taustiĦu FL.

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

IZSAUKUMA SAĥEMŠANA

Tālr.: 5122158

1.

Kad telefons zvana, nospiediet jebkuru taustiĦu.

Fakss: 5122160

2.

Pēc sarunas beigām nospiediet taustiĦu OK un nolieciet klausuli.

www.vef.lv

ZVANĪŠANA
1.

Noceliet klausuli un nospiediet taustiĦu OK.

2.

Sastādiet vēlamo telefona numuru.

3.

Pēc sarunas beigām nospiediet taustiĦu OK.

IEPRIEKŠĒJA NUMA SASTADĪŠANA
Ievadiet telefona numuru, izmantojiet taustiĦu FL/CL labošanai, un nospiediet taustiĦu OK. Pēc sarunas beigām atkal

Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337

