Urèenie prístroja
Telefónny prístroj je urèený pre slabopoèujúcich úèastníkov telefónneho
hovoru, kedy pomocou regulátora hlasitosti slúchadla v mikrotelefóne je
možné pod¾a potreby zosilni• reprodukovaný hlas plynule až o viac ako o
10 dB.
Pri vyzváòaní tohto prístroja okrem akustickej signalizácie, slúži
vysokosvietivá LED dióda pre upútanie pozornosti optickou signalizáciou v
rytme vyzváòania.

STROPKOV, akciová spoloènos•

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFÓNNEHO
PRÍSTROJA Isn 2832 PRE SLABOPOÈUJÚCICH
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- vypínanie mikrotelefónu
- zmena spôsobu vo¾by (pri nastavenom impulznom
režime prechod na doèasný frekvenèný režim)
- kalibrované prerušenie linky o dåžke 100 ms
- opakovanie vo¾by/pauza o dåžke cca 4sek.
- regulátor hlasitosti slúchadla v mikrotelefóne
- vysokosvietiaca LED dióda
- popisný štítok, krycia fólia

CELKOVÝ POH¼AD

Uvedenie do prevádzky

Upozornenie pre užívate¾a

Upevnenie na stenu
Telefónny prístroj je od výrobcu dodávaný pre stolné použitie. V prípade,
že je pre Vás výhodné ho použi• ako nástenný, je potrebné dodrža• následovný postup.

Upozornenie pri používaní prístroja

Pomocou ostrého predmetu (napr. malým
skrutkovaèom) zatlaète pridržiavaci kontakt
cez otvor, èím uvo¾nite záchytný držiak.

po zdvihnutí mikrotelefónu zaènite s vo¾bou až po oznamovacom tóne
pri èistení nepoužívajte organické rozpúš•adlá (acetón, trichlór a pod.)
po ukonèení hovoru dbajte na správne uloženie mikrotelefónu

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom
Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho
alebo nebezpeèného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia
doporuèujeme obal z výrobku odovzda• do príslušnej zberne na recykáciu a
dožitý výrobok odovzda• urèeným zberným surovinám.
Škatule
Bal. papier

Pootoète záchytný držiak o 180o a znovu ho
vložte tak, ako je to uvedené na obrázku.

PE vrecká
PE fólie

Záruèné a pozáruèné opravy vykonáva: TESLA Stropkov, a.s.
Oddelenie technických služieb
091 12 Stropkov
tel.: 0938 7423502
fax: 0938 7423583

Náhradné popisné štítky:

2 x skrutka
samorezná

15 cm

Drevený klátik,
resp. plastová
príchytka

Na stenu vo výške asi 1,5 m nad podlahou
namontujte skrutky v predpísanej vzdialenosti
pod¾a obrázku tak, aby telefón po zavesení
priliehal k stene.

Nasaïte telefón na skrutky do upevòovacích
otvorov na spodnom kryte prístroja (pozri
obrázok na str. 2) a zasuòte ho smerom nadol
(obr.1).
Mikrotelefón v èase hovoru môžete položi• bez
prerušenia spojenia (obr.2).
Obr. 1
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Obr. 2
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Vo¾ba úèastníka na prístroji

Uvedenie do prevádzky

Opakovanie vo¾by

Pripojenie prístroja

Zdvihnite mikrotelefón.
RD/P

Zatlaète tlaèidlo RD/P pre opakovanie vo¾by.
Automaticky je tým navolené naposledy volené èíslo (o
maximálnej dåžke 32 èíslic).

Doèasná zmena nastaveného druhu vo¾by
Ak je Váš telefón napojený na sie• s impulznou vo¾bou a chcete dia¾kovo
ovláda• napr. telefónny záznamník, musíte doèasne zmeni• impulznú
vo¾bu na tónovú vo¾bu (DTMF).

1 Špirálová mikrotelefónna šnúra
- Konektor s dlším rovným koncom špirálovej šnúry zasuòte do menšej
(oznaèenej " " ) zásuvky na spodnej èasti prístroja až poèute¾ne zapadne.
- Opaèný koniec šnúry zasuòte do mikrotelefónu.
2. Prívodná šnúra
- Zastrèku zasuòte do väèšej zásuvky na spodnej èasti prístroja až
poèute¾ne zapadne. Šnúru vložte do vodiaceho kanálika (iba pri
stolnom uložení telefónu).
- Opaèný koniec šnúry zasuòte do Vašej zásuvky telefónneho rozvodu.

vodiaci kanálik prívodnej šnúry
(využíva sa len pri stolnom prevedení)

Zdvihnite mikrotelefón.

P

T

Zatlaète tlaèidlo P T.
Tým ste sa prepojili na tónovú vo¾bu.
Teraz môžete zada• príslušné kódy záznamníka pre požadovanú službu.

regulaèné koliesko

Vo¾te èíslo úèastníka.

vstup prívodnej šnúry
vstup mikrotelefónnej šnúry
príchytka mikrotelefónnej šnúry

Akonáhle položíte mikrotelefón, dôjde automaticky k obnoveniu impulznej vo¾by.

prepínaè vo¾by

Vypínanie mikrotelefónu
MUTE

Zatlaèením tlaèidla nastane zatlmenie slúchadla a
mikrofónu. Napr. niekedy je žiadúce, aby Váš telefónny
partner krátkodobo nepoèul, o èom sa v miestnosti
rozprávate. Opätovným zatlaèením tlaèidla alebo zložením mikrotelefónu sa funkcia zatlmenia zruší.

5

upevòovacie otvory pre zavesenie prístroja na stenu
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Základné nastavenie

Vo¾ba úèastníka na prístroji

Vkladanie popisných štítkov

Vo¾ba pomocou tlaèidlovej èíselnice

Náhradný popisný štítok si láskavo vystrihnite na poslednom liste tohto
návodu, vložte ho do prelisu a zakryte priloženou prieh¾adnou fóliou.
Na popisný štítok okrem vlastného telefónneho èísla, zapisujte mená a
úèastnícké èísla najlepšie ceruzkou.
Nastavenie impulznej alebo tónovej vo¾by
Štandardne je nastavená impulzná vo¾ba (poloha "P"). Prepínaèom vo¾by
na spodnej èasti prístroja je možné zmeni• impulznú vo¾bu na tónovú vo¾bu
(DTMF = Dual-Tone Multifrequency dialing) prepnutím prepínaèa do
polohy "T".

Nastavenie hlasitosti vyzváòania

Hlasitos• vyzváòania je možné nastavi• pomocou regulaèného kolieska,
ktoré je umiestnené v spodnej èasti prístroja.
Funkcia nadradenosti telefóneho prístroja
Prístroje typu Isn 2832 sú urèené pre vonkajšie (verejné) siete a je ich možné
zapoji• s nadradenos•ou pod¾a obrázku. Pre správnu èinnos• tejto funkcie je
potrebné zapoji• uvedený typ telefónneho prístroja do hlavnej zásuvky a vo
ved¾ajších zásuvkách môžu by• pripojené ¾ubovo¾né telefónne prístroje. Vtedy je
možný hovor len na jednom prístroji, prièom vyzváòanie je aj na ostatných.
Hlavná zásuvka
napr. TZÚP-A-b

1. ved¾ajšia zásuvka
napr. TZP-A-b
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Vo¾te èíslo úèastníka, napr. 35846
Po ukonèení hovoru položte mikrotelefón.

Funkcia medzisériovej medzery - RD/P
Medzisériova medzera sa používa na oddelenie jednotlivých sérii èíslic
voleného telefónneho èísla, kedy je potrebné poèka• na odozvu telefónnej
ústredne (napr. je ju výhodné zaradi• pri medzimestskom styku po
smerovom èísle). Používa sa pri impulznej vo¾be.
Pre prestup na verejnú telefónnu sie• je nutné z telefónneho prístroja
poboèkovej siete voli• najprv kód pre prestup na verejnú sie•, napr. 0, a
poèka• na oznamovací tón a následným zatlaèením tlaèidla RD/P sa zaistí
vloženie pauzy v trvaní asi 4 sekúnd, aj keï bude hneï nasledova•
zatlaèenie ïalších tlaèidiel vo¾by. Takto navolené pauzy (môže by• ich aj
viac) sa uchovajú aj v pamäti pre opakovanie vo¾by.
Zdvihnite mikrotelefón.
Zadajte napr. èíslo 0.

2. ved¾ajšia zásuvka
napr. TZ-A-b
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Zdvihnite mikrotelefón.
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RD/P

a2

a2

a2

La

La

La

Lb

Lb

Lb

Zatlaète tlaèidlo RD/P pre vloženie pauzy.
Pokraèujte vo vo¾be èísla volaného úèastníka.

VD
R

Lb

Príklad prepojenia troch telefonných zásuviek s nadradenos•ou
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Použitie tlaèidla FLASH
Tlaèidlo FLASH sa používa pri frekvenènej vo¾be v spolupráci s niektorými
telefónnymi ústredòami pre využitie jej služieb (napr. presmerovanie
hovoru a pod.).
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