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Návod na obsluhu

telefónny prístroj

VLASTNOSTI:
Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL
Pauza vo voľbe čísla
Spätný dotaz na pobočkovú ústredňu − FLASH
Tónová/impulzná voľba
11 pamäťových miest
Nastavenie hlasitosti zvonenia a tónu zvonenia
Možnosť inštalácie na stenu
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1. Mikrotelefón
2. Šnúra mikrotelefónu
3. Vidlicový prepínač
4. Držiak mikrotelefónu
5. Konektor pre pripojenie
mikrotelefónu
6. Indikácia programovania
7. M1

13

8. MEM
9. PROG/MUTE
10. FLASH
11. REDIAL/P
12. Prepínač Tónovej /
Impulznej voľby
13. Konektor linkovej šnúry

INŠTALÁCIA
1. Zapojte vinutú šnúru mikrotelefónu do konektora (5) na telefónnom prístro−
ji a druhý do konektoru v mikrotelefóne.
2. Zapojte prípojnú šnúru do konektora (13) v základnej jednotke. Druhý
koniec šnúry zapojte do telefónnej zásuvky. V prípade, že vaša telefónna
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 môže byť upevnený na stenu pomocou dvoch skrutiek
osadených v stene vo vzdialenosti 70 mm nad sebou. Aby sa zabránilo
spadnutiu mikrotelefónu, vytiahnite držiak mikrotelefónu (4), otočte ho
o 180o a opäť ho zasuňte na pôvodné miesto.

OBSLUHA PRÍSTROJA
PREPÍNANIE TÓNOVEJ / IMPULZNEJ VOĽBY
Pomocou prepínača TONE / PULSE (12) nastavte režim tónovej alebo
impulznej voľby. Systém telefónnej voľby je daný typom telefónnej ústredne,
ku ktorej je vaša linka pripojená. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na dodá−
vateľa prístroja.
OPAKOVANIE POSLEDNÉHO VOLENÉHO ČÍSLA − REDIAL
Ak potrebujete opakovať posledné volené číslo (napr. linka bola obsadená),
zodvihnite mikrotelefón a stlačte REDIAL/P (11). Číslo bude zopakované aj
s vloženými pauzami. Takto zapamätané číslo zostáva v pamäti REDIAL
uchované ľubovoľne dlho, až kým nenavolíte iné číslo.
PAUZA VO VOĽBE ČÍSLA
Ak stlačíte počas voľby čísla tlačidlo REDIAL/P (11), vložíte do voľby medzeru
v dĺžke trvania cca 2,8 s. Táto funkcia sa využíva hlavne kvôli možnosti
vkladania čísel do pamätí a možnosti automatického opakovania voľby
(REDIAL). Pauzu je potrebné používať vždy, keď treba počkať na druhý
oznamovací tón pri výstupe na štátnu linku z pobočkovej ústredne.

2. Do každého naprogramovaného čísla je možné vložiť ľubovoľný počet
páuz.
3. Každá pauza vložená medzi prvých 5 číslic voleného čísla vloží do čísla
medzeru o dĺžke 2 sekundy. Ak zadáte pauzu za 5. číslom, voľba čísla sa
pozastaví a bude pokračovať až po stlačení REDIAL/P. To je obzvlášť
výhodné pri voľbe DISA na pobočkovej ústredni.
4. Čísla uložené v pamäti sa po odpojení telefónnej linky po určitom čase
vymažú.

VOĽBA Z PAMÄTI
a) Voľba z priamej pamäti (M1): Zodvihnite mikrotelefón a stlačte M1.
b) Voľba z pamätí MEM 0 až MEM 9:
Zodvihnite mikrotelefón a stlačte MEM a číslo „0“ až „9“.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA A TÓNU ZVONENIA
1. Stlačte PROG/MUTE a LED indikátor (6) začne blikať.
2. Stlačte # .
3. Stlačte 1 až 9 a podľa nasledujúcej tabuľky vyberte typ a hlasitosť zvone−
nia.
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tón zvonenia
Dlhý
Dlhý
Dlhý
Stredný
Stredný
Stredný
Krátky
Krátky
Krátky
Vypnuté

Hlasitost zvonenia
Nízka
Stredná
Vysoká
Nízka
Stredná
Vysoká
Nízka
Stredná
Vysoká
Vypnuté

4. Stlačte PROG/MUTE a ukončíte nastavenie hlasitosti a tónu zvonenia.
Poznámka:
1. Z výroby je nastavené číslo 6.
2. Ak nastavíte zvonenie na vypnuté, zvonenie zostane vypnuté dovtedy,
pokiaľ nezdvihnete mikrotelefón. Po zdvihnutí mikrotelefónu sa obnoví
predchádzajúce nastavenie.

FLASH
Zatlačenie klávesy FLASH (10) počas zodvihnutia mikrotelefónu spôsobí
krátkodobé prerušenie telefónnej slučky. Používa sa v spolupráci
s pobočkovou ústredňou na prepojovanie hovorov, prípadne na aktiváciu
služieb, ktoré poskytuje ústredňa.
Funkcia funguje len pri tónovej voľbe. Pri impulznej voľbe použite namiesto
klávesy FLASH tlačidlo číslo 1.

MUTE − ODPOJENIE MIKROFÓNU
Zatlačením tlačidla PROG/MUTE (9) počas hovoru spôsobíte krátkodobé
odpojenie mikrofónu. Druhá strana vás pritom nepočuje. Po uvoľnení klávesy
bude mikrofón opäť zapojený.

PROGRAMOVANIE PAMÄTÍ
Prístroj má priame a nepriame pamäťové miesta pre uloženie často použí−
vaných čísel. V prístroji je jedna priama pamäť (M1) a 10 nepriamych pamätí.
Príklad č. 1 ukazuje ako vložiť telefónne číslo 048P4161966 do pamäťového
miesta č. 1 , príklad č. 2 ukazuje ako vložiť to isté telefónne číslo do pamäte
M1:
Príklad č. 1 (nepriama pamäť):
1. Zodvihnite mikrotelefón.
2. Stlačte klávesu PROG/MUTE (9), LED dióda (6) začne blikať.
3. Stlačte MEM (8) a číslo pamäte − napríklad 1.
4. Navoľte číslo − napríklad 048P761966 (môže byť uchovaných až 21 číslic)
(P − pauza vo voľbe).
5. Stlačte opäť PROG/MUTE a indikačná dióda zhasne.
6. Položte mikrotelefón.
Príklad č. 2 (priama pamäť):
1. Zodvihnite mikrotelefón.
2. Stlačte klávesu PROG/MUTE, LED dióda (6) začne blikať.
3. Stlačte M1 (7).
4. Navoľte číslo − napríklad 048P4161966 (môže byť uchovaných až
21 číslic), (P − pauza vo voľbe).
5. Stlačte PROG/MUTE a zložte mikrotelefón .
Ostatné pamäťové miesta (2 až 10) sa programujú rovnako.
Pri programovaní pamäťového miesta číslo 10 sa zadáva len 0.
Poznámka:
1. Ak potrebujete vložiť do čísla v pamäti pauzu stlačte klávesu REDIAL/P.

STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ
Na utieranie prístroja používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín,
rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky. Nepoužívajte ani čistiaci prášok.
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