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IDENTIFIKAČN  ÚDAJE
TELCO PH 0 0
 telefonní přístroj
TELCO systems s.r.o.
Slovenská republika

Tento p ístroj je určen k p ipojen
na analog v  telef nn  p ípojku

v republi e.

Telef nn  p ístroj TELCO PH−060
sp ň  základn  pož adavky

a vše  p slušn  ustanoven  Sm rnice 1995/5/ES.

 podp s né tatutárn m zástupc m 
je um na www. .

Obsluha

PREPÍNANIE TÓNOVEJ/IMPULZNEJ VOĽBY
Pomocou prepínača TONE / PULSE ( ) nastavte režim tónovej
alebo impulznej voľby. Systém telefónnej voľby je daný typom tele-
fónnej ústredne, ku ktorej je vaša linka pripojená. Ak potrebujete
poradiť, obráťte sa na dodávateľa prístroja.

OPAKOVANIE POSLEDNÉHO VOLENÉHO ČÍSLA - REDIAL
Ak potrebujete opakovať posledné volené číslo (napr. linka bola
obsadená), zodvihnite mikrotelefón a stlačte REDIAL ( ). Číslo
bude zopakované aj s vloženými pauzami. Takto zapamätané číslo
zostáva v pamäti REDIAL uchované ľubovoľne dlho, až kým
nenavolíte iné číslo.

 

FLASH
Zatlačenie klávesy FLASH ( ) počas zodvihnutia mikrotelefónu spô-
sobí krátkodobé prerušenie telefónnej slučky. Používa sa v
spolupráci s pobočkovou ústredňou na prepojovanie hovorov, prí-
padne na aktiváciu služieb, ktoré poskytuje ústredňa.

ODPOJENIE MIKROFÓNU - MUTE
Zatlačením tlačidla MUTE počas hovoru spôsobíte krátkodobé
odpojenie mikrofónu. Druhá strana Vás pritom nepočuje. Po
uvoľnení tlačidla bude mikrofón opäť zapojený a druhá strana Vás
znovu bude počuť.

OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA ZVONENIA
Keď  telefónny prístroj zvoní, súčasne svieti lampa indikácie zvone-
nia ( ), ktorá signalizuje prichádzajúci hovor.



Popis p ístroj

1.  
2.  
3.  
4.  Mute
5.  
6.  

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu
požiaru, elektrického šoku, úrazu, poraneniu osôb alebo poškode-
niu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si pozorne tento návod.
2. Rešpektujte všetky upozornenia súvisiace s výrobkom.
3. Pred čistením odpojte od prístroja linkový kábel. Na čistenie 

používajte navlhčenú alebo antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú 
handru. Vyvarujte sa používaniu chemických čistiacich prostried
kov, ktoré môžu obsahovať nevhodné agresívne prvky poškodzu
júce povrch prístroja.

4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napr. pri sprche, 
umývadle, kuchynskom dreze a práčke, na mokrom podklade 
alebo pri bazéne.

5. Neumiestňujte výrobok na nestabilnú podložku, stojan alebo stôl.
V opačnom prípade môže prístroj spadnúť, a poškodiť sa.

6. Prístroj umiestnite minimálne 1m od  rádiokomunikačných zariadení.
7. Tento výrobok nepotrebuje žiaden napájací zdroj funguje zo zdro 

ja energie telefónnej linky.
8. Zabráňte, aby bolo niečo položené na linkov .

Neumiestňujte výrobok tam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu .
9. Spoľahlivá funkcia prístroja je od +5°C do +40°C.
10. Nikdy nezatláčajte žiadne predmety do prístroja cez otvory v 

kryte. Zabráňte vyliatiu tekutiny na výrobok.
11. Ak je potrebná oprava, nerozoberajte prístroj sami, ale obráťte 

sa na kvalifikovaného technika alebo servisné stredisko.
Otvorenie alebo odstránenie krytov Vás môže vystaviť určitým 
rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť zničenie 
výrobku pri následnej prevádzke.

12. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, od výrobku odpojte 
linkový kábel a zverte prístroj kvalifikovanému servisnému stre
disku:
a) ak je poškodený linkový kábel alebo ak je poškodená zástrčka
b) ak bola na výrobok vyliata tekutina
c) ak bol výrobok vystavený dažďu alebo striekajúcej vode

Inštalácia 

1. Zapojte vinutú šnúru mikrotelefónu do konektora na spodnej 
strane telefónneho prístroja a druhý do konektora v mikrotele

2. Zapojte prípojnú šnúru do konektora v základnej jednotke. Druhý 
koniec šnúry zapojte do telefónnej zásuvky. V prípade, že vaša tele
fónna zásuvka nie je vybavená pre priame zasunutie konektora 
prípojnej šnúry telefónu, zadovážte si príslušnú redukciu, alebo  sa
obráťte na dodávateľa telefónneho prístroja, ktorý vám zabezpečí 
odborné pripojenie.

3. Montáž na stenu:

Tento prístroj upevňujte na stenu pomocou dvoch samorezných
skrutiek osadených do hmoždiniek, vo vzdialenosti 85 mm nad
sebou. Skrutky namontujte tak, aby prístroj po zavesení priliehal


