PhotoPHONE 100
Ojačan Foto ID Telefon

Slovenščina

PREDSTAVITEV
Vsebina paketa
Paket PhotoPHONE 100 vsebuje naslednje:

•

1 enota PHOTOPHONE 100

•

1 PHOTOPHONE 100 slušalka z navitim kablom

•

1 Kabel za telefonsko linijo

•

1 Navodila za uporabo

OPIS
Splošni opis
Poseben spomin
(M1~M3)

Tipka za shranjevanje

Tipka za
nastavitev tona

Tipka za nastavitev
glasnosti

Stikalo za
slušalko

Ponovi klic / pavza
Tipka za
Tipka za flash
tišino
Direkten spomin
Tipka za ojačanje
Ojačanje LED

V uporabi
LED
Tišina LED
Tipka za zvočnik

OPIS

Časovno flash
stikalo
Gumb za
nastavitev
glasnosti
zvočnika

Vhod za
slušalko

Stikalo za
nastavitev
glasnosti
zvonjenja

Stikalo
za
ojačanje

Vhod za
telefonsko
linijo

NAMESTITEV
Namestitev
Priključite naviti kabel na slušalko. Vklopite drugi konec navitega
kabla na vhod, ki se nahaja na levi strani PHOTOPHONE 100
enote. Postavite slušalko na glavno enoto.
Vklopite kabel za telefonsko linijo v vhod, ki se nahaja na zadnji
strani glavne enote, drugi konec pa vklopite v vtičnico za
telefonsko linijo, ki se nahaja na steni.

NAMESTITEV
NAMEŠČANJE NA STENO
Potisnite stenski nosilec iz enote in ga obrnite za 180 stopinj.
Nato ga potisnite nazaj tako, da je kljuka usmerjena navzgor
(glejte sliko 1). Tako boste zagotovili, da telefonska slušalka ne
pade s telefonske enote, ko bo ta nameščena na steno.
V steno namestite dva vijaka (nista priložena) z medsebojno
razdaljo 80mm in poskribte, da sta vijaka v vertikalni liniji.
Postavite telefonsko enoto na vijaka ter jo potisnite nazvdol tako,
da se ta zaskoči (glejte sliko 2).
Obrnite kljukico na položaju za slušalko tako, da lahko slušalko
položite na telefonsko enoto.
Slika 1

Slika 2

NASTAVITVE
Nastavitve zvonenja
Stikalo, ki se nahaja na zadnji strani enote PHOTOPHONE 100
.
omogoča nastavitev glasnosti zvonenja
Nastavitev HI (maksimalna glasnost), LO (najnižja glasnost) ali
OFF (če ne želite, da bi vas zvonjenje motilo).

NASTAVITVE
Nastavitve glasnosti pogovora in tona
Glede na slušne potrebe lahko med klicanjem nastavljate glasnost
pogovora in ton.
Drsna tipka za glasnost se
nahaja na zgornji
strani
telefonske postaje. Z njo lahko nastavljate glasnost
pogovora. Glasnost se lahko nastavlja med 0-15dB.
Tipka AMPLIFY na
telefonski postaji omogoča
dodatno ojačenje do 15dB. Posledično bo omogočena
nastavitev glasnosti od 15-30dB. Ko je funkcija ojačenja
vključena, sveti tudi Amplify LED lučka.
- Izklopljeno
- Vklopljeno

Privzeta nastavitev za ojačanje
Amplify (ojačanje), ki
ON /OFF se nahaja na zadnji strani
telefonske enote omogoča privzeto nastavitev ojačanja
nastavite, da je ta prisotna ob vsaki uporabi telefona.
AMPLIFY ON/OFF Stikalo v ON Položaju
Dodatne nastavitve ojačanja in tona so samodejno aktivirane
vsakič, ko uporabite telefon. Med uporabo telefona bo svetila
Amplify LED.
S stiskom Amplify tipke med
klicanjem boste izključili
dodatne nastavitve za ojačanje in ton. Vseeno pa boste lahko
nastavljali glasnost slušalke z drsno tipko za glasnost.

NASTAVITVE
AMPLIFY ON/OFF Stikalo v OFF Položaju
Dodatne nastavitve ojačenja in tona so izključene vsakič, ko
uporabite telefon. Med uporabo telefona Amplify LED lučka ne bo
svetila.
S stiskom Amplfiy tipke med
klicanjem boste vključili
nastavitve za ton in dodatno ojačanje. LED lučka Amplify bo začela
se
svetiti. Če boste tipko za ojačanje pritisnili ponovno,
bodo funkcije za dodatno ojačanje in ton ponovno izključile. LED
lučka se bo prav tako prenehala svetiti.

Nastavitve za ton
V primeru, da je ojačana glasnost klicanja, se lahko nastavi tudi ton.
Lahko nastavite in povdarite nizke frekvence ali
visoke frekvence. Za nastavitev tona uporabite drsno tipko za
ton, ki se nahaja na vrhu telefonske postaje.
Nizki toni maksimum -

- Visoki toni
- maksimum

Opomba: Nastavitve za ton ne bodo na voljo, če bo glasnost
klicanja nastavljena na normalen nivo.

NASTAVITVE
Nastavitev glasnosti zvočnika
V prostoročnem načinu lahko nastavljate glasnost zvočnika z
uporabo tipk za glasnost V+ in V-, ki se najahata na desni strani
telefona.

UPORABA TELEFONA
Klicanje
V roke vzemite slušalko.
Ko boste zaslišali pozivni ton, vnesite klicno številko na
tipkovnici.
Za preknitev klica preprosto odložite slušalko na postajo.
Klicanje - prostoročno
Pritisnite tipko

da zaslišite pozivni ton.

Vnesite klicno številko na tipkovnico.
Za prekinite klica preprosto ponovno pritisnite tipko
Za aktiviranje prostoročnega načina med klicanjem, pritisnite
SPEAKER tipko
postajo.

in istočasno položite slušalko na telefonsko

Za prekinitev prostoročnega načina dvignite telefonsko
slušalko.
Opomba: Med uporabo prostoročnega načina lahko govori le
ena oseba in ne dve hkrati. Preklop med mikrofonom in slušalko
je samodejen. Preklop je odvisen od nivoja glasnosti
dohodnega klica in mikrofona. Tako je pomembno, da pri uporabi
prostoročnega načina v bližini telefona ni drugih hrupnih zvokov,
kot je naprimer glasba, saj bo le-ta motila pogovor.

UPORABA TELEFONA
Sprejemanje klica
Med prejemanjem dohodnega klica, telefon zvoni, utripa pa tudi
LED lučka za dohodne klice.
Dvignite slušako in pričnite pogovor
Za prekinitev klica slušalko odložite na telefonsko postajo
Sprejemanje klica - prostoročno
Pritisnite

za uporabo prostoročnega načina

Za prekinitev klica pristinite tipko

Zadnja klicana številka
Dvignite slušalko ali pristinite
Pritisnite

za klicanje zadnje klicane številke

UPORABA TELEFONA
Tihi način
Če želite lahko opravite zaseben pogovor v prostoru, brez da bi
ga slišal sogovorec na telefonu. Sogvorca na telefonu boste
lahko še vedno slišali, on pa vas ne bo slišal. operation.
Za vklop tihega načina med klicanje pristinite tipko MUTE
(LED lučka se bo vklopila). Vaš sogovorec vas tako ne bo več
slišal.
Za nadaljevanje pogovora ponovno pristinite tipko
lučka za tihi način se bo ugasnila.

LED

Trajanje klica
Vaš telefon samodejno meri trajanje vsakega odhodnega klica.
Čas je prikazan med klicanjem in nekaj sekund po končanem
klicu.

Uporaba slušnih aparatov
Telefon je kompatibilen s slušnimi aparati. Na slušnih aparatih
vklopite tuljavico T.

Flash Signal
FLASH tipk lahko
uporabite za posebne funckije kot so
čakajoči klic (v primeru, da ga ponuja vaš operater) ali
prevezava odhodnih klicev.

SPOMIN
Shranjevanje števil v spomin
Obstaja 11 tipk za shranjevanjev spomin (M1, M2 in M3 ter 8 foto
klicnih tipk). Pod foto tipke lahko shranite slike vaših kontaktov. To
je lahko koristno, če pozabite telefonske številke ali imena
kontaktov.
Dvignite slušalko.
Pritisnite
Vnesite številko, ki jo želite shraniti.
do 32 znakov). Po potrebi lahko uporabite tipko
za dodajanje presledkov.
Pritisnite željeno spominsko tipko (M1, M2 in M3 ali eno
od osmih foto spominskih tipk)
Ponovno pritisnite
in telefonska številka bo
shranjena na spominsko lokacijo, ki ste jo izbrali.
Shranjevanje nove številke v zasedeno spominsko lokacijo bo
samodejno zbrisalo prejšnjo številko.

Klicanje številke iz spomina
Dvignite slušalko.
Pritisnite željeno spominsko lokacijo (M1, M2 in M3 ali
eno od osmih 8 foto spominskih tipk)
Telefonska števila bo samodejno klicana.

ODPRAVLJANJE NAPAK
PHOTOPHONE100 ne zvoni
•
•
•

•

Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo
pravilno vklopljen in nepoškodovan
V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telfon ali premaknite
ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je
problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč
komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali
faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta
pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.
Prepričajte se, da zvonenje ni izklopljeno

Ni pozivnega tona
•
•
•

Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo
pravilno vklopljen in nepoškodovan
V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telfon ali premaknite
ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je
problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč
komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali
faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta
pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.

VARNOSTNA OPOZORILA
Splošno
Naprave ne razstavljajte. Za popravila kontaktirajte dobavitelja.
Čiščenje
Čiščenje
Odklopite telefon. Očistite telefon z mehko krpico. Poskrbite, da so
polnila postaja in polnilni kontektorji čisti. Nikoli ne uporabljajte polirnih
čistil ali močnih kemičnih čistil - ta lahko poškodujejo površino ali
elektronsko vezje v notranjosti naprave.
Varnost
Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.
Poskrbite, da je v okolici telefona vedno svež pretok zraka.
Ne postavljajte katerega koli dela tega produkta v vodo. Ne
uporabljajte naprave v vlažnih zaprtih prostorih kot je kopalnica
itd.
Naprave ne izpostavljajte ognju ali drugim nevarnim okoliščinam.
Telefon v času neviht izklopite, saj udarec strele lahko
poškoduje vaš telefon. Garancija ne krije poškodb udarca
strele.
Telefon je oblikovan in izdelan, da deluje na temparaurah od 5°C
do 45°C.

Dobavitelj za Slovenijo:

Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si

