Upozornìní pro uživatele
STROPKOV, akciová spoloènos•

Upozornìní pøi používání pøístroje
po zdvihnutí mikrotelefonu zaènìte s volbou až po oznamovacím tónu
pøi èištìní nepoužívejte organická rozpouštìdla (aceton, trichlór a pod.)
po ukonèení hovoru dbejte na správné uložení mikrotelefonu

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFONNÍCH
PØÍSTROJÙ Ksn 2862

Upozornìní pro nakládání s obalem a dožitým výrobkem
Pøi výrobì výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo
nebezpeèného odpadu. V zájmu ochrany životního prostøedí doporuèujeme obal
z výrobku odevzdat do pøíslušné sbìrny pro recyklaci a dožitý výrobek odevzdat
do nìkteré z urèených sbìren surovin.
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TESLA Stropkov - Èechy, a.s.
503 25 Dobøenice
tel.: 049-5800510
fax: 049-5991239

Záruèní a pozáruèní opravy vykonává:
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FLASH
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MUTE
MEMO
RD/P
M1-M3

- kalibrované pøerušení linky o délce 100 ms
- zápis do pamìti
- vypnutí mikrotelefonu
- výbìr z pamìti
- opakování volby / pauza o délce cca 4 sek.
- popisný štítek, kryt štítku
- pøímé jednodotykové pamìti
- LED dioda indikující pøipojení linky
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Výbìr èísla z pamìti

Uvedení do provozu
Stolní používání pøístroje

Volba èísla z pamìti
1. Volba z pøímé pamìti (stlaèením jediného tlaèítka)

Telefonní pøístroj je od výrobce dodáván pro
stolní použití.

Zdvihnìte mikrotelefon,

Nástìnné použití pøístroje

M2

V pøípadì, že je pro Vás výhodnìjší pøístroj používat jako nástìnný, je zapotøebí
si doobjednat k Vašemu typu pøístroje (viz typový štítek ve spodní èásti pøístroje)
ještì pøíslušné montážní díly od výrobce, resp. od Vašeho dodavatele. K pøístroji
4 FP 122 76.201 je zapotøebí si doobjednat montážní díly pod výkresovým èíslem
4 FF 540 06.201, k pøístroji 4 FP 122 76.28 --- 4 FF 540 06.28 a k pøístroji 4 FP 122
76.312 --- 4 FF 540 06.312.

Probìhne volba pøíslušného èísla.

2. Volba z nepøímé pamìti (stlaèením dvou tlaèítekl)
Zdvihnìte mikrotelefon.
MEMO

Vezmìte záchytný držák podle obrázku,
pootoète ho o 900 a vložte ho do vyznaèeného
otvoru tak, aby slyšitelnì zapadl.

90

Ze spodní èásti krytu ze zásuvky "LINE"
vyberte zástrèku pøívodní šòùry a protáhnìte
otvorem z vnìjší strany podstavce (podle obr.
1) a zástrèku opìtovnì zasuòte do zásuvky
"LINE".
Nasaïte podstavec na spodní kryt pøístroje
(podle obr. 2) a zašroubujte ho dvìma
samoøeznými šroubky 2,9x9,5 mm do
spodního krytu pøístroje.

Stlaète tlaèítko MEMO.

0

Stlaète tlaèítko èíslice, pod kterou je žádané volací èíslo uloženo
(1, 2, ... 9, 0), napø. 2.
Probìhne volba pøíslušného èísla.

Záchytný
držák

Døevìný špálik,
resp. plastová
hmoždinka

min. 7 mm

137 mm

Na stìnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou
(nebo podle potøeb uživatele) namontujte
šroubky v pøedpsané vzdálenosti podle
obrázku tak, aby telefon po zavìšení pøiléhal k
stìnì.

Stlaète jedno z tlaèítek M1, M2, M3.

2 x samoøezný šroubek

MUTE - vypínání mikrotelefonu
MUTE

Stlaèením tlaèítka nastane ztlumení sluchátka a mikrofonu.
Napø. nìkdy je žádoucí, aby Váš telefonní partner krátkodobì
neslyšel, o èem se v místnosti hovoøí. Opìtovným stlaèením
tlaèítka nebo položením mikrotelefonu se funkce ztlumení zruší.

Podstavec
upevòovací otvory
na stìnu
otvory pro
pøichycení
podstavce ke krytu
otvor pro
pøívodní šnuru

obr. 1

Nasaïte telefon na šroubky namontované na
stìnì pøes upevòovací otvory (viz obr. 1)
a zasuòte ho smìrem dolù (obr. 2).
obr. 2
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Volba na pøístroji a uložení èísla do pamìti

Uvedení do provozu

Doèasná zmìna nastaveného druhu volby

Pøipojení pøístroje

Pokud je Váš telefon napojený na sí• s impulsní volbou a chcete dálkovì ovládat
napø. telefonní záznamník, musíte doèasnì zmìnit impulsní volbu na tónovou
volbu (DTMF).
Zdvihnìte mikrotelefon.

1. Spirálová mikrotelefonní šòùra
- Delší rovný konec spirálové šòùry zasuòte do menší zásuvky na
spodní èásti pøístroje (oznaèené "HANDSET") až slyšitelnì zapadne a
potom zasuòte šòùru pod pøíchytky ve vodícím kanálku.
- Opaèný konec šòùry zasuòte do mikrotelefonu.
2. Pøívodní šòùra
- Zástrèku zasuòte do vìtší zásuvky na spodní èasti pøístroje (oznaèené
"LINE") až slyšitelnì zapadne. Šòùru vložte do vodícího kanálku.
- Opaèný konec šòùry zasuòte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu.

Zvolte èíslo úèastníka.
Stlaète tlaèítko
.
Tím jste se pøepojili na tónovou volbu.
Nyní mùžete zadat pøíslušné kódy záznamníku pro požadovanou službu.
Po položení mikrotelefonu dojde automaticky k obnovení
impulsní volby.
Použití tlaèítka FLASH
Tlaèítko FLASH se používá pøi frekvenèní volbì ve spolupráci s nìkterými
telefonními ústøednami pro využití jejich služeb (napø. pøesmìrování hovoru a pod.).

ON
DESIGNATED
OFF

vstup pøívodní šòùry

Uložení èísla do pamìti
LINE

SE
T

Kapacita každé z 13 pamìtí (3 pøímých-jednodotykových + 10 nepøímýchdvojdotykových) je 17 èíslic. Pokud je poèet èíslic vìtší jak 17, v pamìti zùstává
17 naposled zadaných èíslic. Uložení èísla do pamìti je možné i bìhem
telefonního hovoru.

HA

ND

vstup mikrotelefonní šòùry

Zdvihnìte mikrotelefon.
Stlaète tlaèítko STORE,

STORE

T

P

Zadejte volací èíslo úèastníka, napø. 23456.

pøepínaè hlasitosti vyzvánìní
pøepínaè volby

Stlaète tlaèítko STORE.

STORE

alebo

M2

Stlaète tlaèítko èíslice (1, 2, ... 9, 0) nebo jedno z tlaèítek M1, M2,
M3 pod kterým chcete úèastnické èíslo uložit.
Na samolepící štítek si mùžete k èíslu pamìti poznamenat jméno
úèastníka, jehož volací èíslo máte v pamìti uloženo.
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Základní nastavení

Volba úèastníka na pøístroji
Volba pomocí tlaèítkové èíselnice

Popisný štítek
Na popisný štítek si kromì vlastního telefonního èísla mùžete k jednotlivým
pamìtem zapsat jména svých telefonních partnerù nejlépe tužkou.
Náhradní popisný štítek si podle potøeby laskavì vystøihnìte na posledním listì
tohoto návodu, vložte ho do prolisu a opìt zakryjte krytem štítku.
Nastavení impulsní nebo tónové volby

Zdvihnìte mikrotelefon.
Volte èíslo úèastníka, napø. 35846
Po ukonèení hovoru položte mikrotelefon.

Standardnì je nastavena impulsní volba (poloha "P"). Pøepínaèem volby na
spodní èasti pøístroje je možné zmìnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF =
Dual-Tone Multifrequency dialing) pøepnutím pøepínaèe do polohy "T".

Nastavení hlasitosti vyzvánìní
Hlasitost vyzvánìní je možné nastavit pomocí 3-polohového pøepínaèe hlasitosti
(min., støed, max.), který je umístìn ve spodní èásti pøístroje.
Funkce nadøazenosti telefonního pøístroje
Pøístroje typu Ksn 2862 jsou urèené pro vnìjší (veøejné) sítì a je možné je zapojit
s nadøazeností podle obrázku. Pro správnou èinnost této funkce je zapotøebí
zapojit uvedený typ telefonního pøístroje do hlavní zásuvky a ve vedlejších
zásuvkách mùže být pøipojen jakýkoli další telefonní pøístroj. Tehdy je možný
hovor jen na jednom pøístroji, pøièemž vyzvánìní je i na ostatních.

Funkce mezisériové mezery - PAUZA
Mezisériová mezera se používá na oddìlení jednotlivých sérií èíslic voleného
telefonního èísla, kdy je potøebné poèkat na odezvu telefonní ústøedny (napø. je ji
výhodné zaøadit pøi mezimìstském styku po smìrovém èísle). Používá se pøi
impulsní volbì.
Pro pøestup na veøejnou telefonní sí• je nutné z telefonního pøístroje poboèkové
sítì volit nejprve kód pro pøestup na veøejnou sí•, napø. 0, a poèkat na
oznamovací tón. Stlaèením tlaèítka RD/P se zajistí vložení pauzy v trvaní asi 4
sekund, i když bude hned následovat stlaèení dalších tlaèítek volby. Takto
navolené pauzy (mùže jich být i více) se uchovají v pamìti pro opakované volby.

Zdvihnìte mikrotelefon.
Zadejte napø. èíslo 0.

Hlavní zásuvka
napø. TZÚP-A-b

1. vedlejší zásuvka
napø. TZP-A-b
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2. vedlejší zásuvka
napø. TZ-A-b
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Stlaète tlaèítko RD/P pro vložení pauzy.
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Pokraèujte ve volbì èísla voleného úèastníka.
a2

a2

a2

La

La

La

Lb

Lb

Lb

Opakování volby
La
VD

Zdvihnìte mikrotelefon.

R

Lb

Pøíklad propojení tøí telefonních zásuvek s nadøazeností
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Stlaète tlaèítko RD/P pro opakování volby.
Automaticky je tím navoleno naposledy volené èíslo
(o maximální délce 32 èíslic).
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