Tlačítko FLASH se používá při tónové volbě. Některé ústředny po jeho
stlačení spřístupňují své další služby (např. přesměrování hovoru .).

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFONNÍCH
PŘÍSTROJŮ Isn 1862, Isn 2862

Ekologické normy, recyklace
Ve smyslu zákona č. 238/1991 Sb., opatření Federálního výboru
pro životní prostředí č. 69/1991 Sb. všechny části výrobku patří do
kategorie ostatní odpad, a proto je s nimi možné nakládat jako s běžným
odpadem. ( Např. Obal, plastové díly ( 57129 ), DPS ( 57 109 ) atd. )
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STORE
MEMO
FLASH
RD/P

- zemnící tlačitko (pouze u Isn 1862)
- zápis do paměti
- výběr z paměti
- kalibrované přerušení linky o délce 100 ms
- opakovaní volby / pauza o délce cca 4s
- dočasný přechod z pulsní na tónovou volbu
- štítek pro záznam a krycí fólie

CELKOVÝ POHLED

Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití. V případě,
že je pro Vás výhodné použít přístroj jako nástěnný, je zapotřebí dodržet
následujíci postup:
Za pomoci úzkého nástroje (např. malý
šroubovák) zatlačte přes otvor přidržující
kontakt, čímž uvolníte záchytný držák.

Uložit číslo do paměti lze i počas telefónního hovoru.
Navolené číslo zůstavá uchovano v paměti, dokud se tam neuloži nové
číslo.

Zvedněte mikrotelefon.
MEMO

Stlačte tlačítko MEMO pro skrácenou volbu.
Stlačte tlačitko číslice, pod kterým je žádané volací
číslo uloženo (1, 2, ... 9, 0), např. 2

Pootočte záchytný držák o 180o a znovu ho
vložte tak, jak je to uvedené na obrázku.

Proběhne volba příslušného čísla..

2 x šroubek
samořezný

15 cm

Kapacita všech paměti je 16 číslic. Jeli počet číslic ukladaných do pamětí
věčší jak 16, v paměti zůstavá jenom prvních 16 číslic.

Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou
namontujte šroubky v předpísané vzdálenosti
dle obrázku tak, aby telefón po zavěšení
přiléhal k stěne.

Nasaďte telefón na šroubky do upevňovacích
otvorů na stěnu na spodním krytu přístroja (dle
obrázku na str. 2) a zasuňte ho směrem dolu.
Počas hovoru můžete mikrotelefon odložit bez
přerušení hovoru.
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Zvedněte mikrotelefón.

1 Spirálová mikrotelefonní šňůra
- Konektor delšího rovného konce spirálové šňůry zasuňte do
zásuvky označené , umístněné na spodní části přístroje, (slyšitelně
zaskočí).
- Konektor druhého konce spirálové šňůry zasuňte do zásuvky v dolní
části mikrotelefonu, (slyšitelně zaskočí).

Stlačte tlačitko

2. Přívodní šňůra
- Libovolný z konektorů přívodní šňůry zasuňte do druhé zásuvky
umístěné na spodní části přístroje, (slyšitelně zaskočí). Šňůru zasuňte do
vodící drážky (pouze chcete-li používat přístroj jako stolní).

Je-li Váš telefonní přístroj připojen na telefonní síť s pulzní volbou a chcete
dálkově ovládat např. telefonní záznamník, pak potřebujete dočasně
změnit pulzní volbu na tónovou (DTMF).

.

Tímto úkonem jste přešli na tónovou volbu.

Zemníci tlačítko (pouze u přístrojů Isn 1862) se používá u pobočkových
ústředen starší generace.

Zvedněte mikrotelefón.
STORE

Stlačte tlačitko STORE,

regulace hlasitosti vyzvánění

vodící drážka přívodní šňůry
(používá se pouze u stolního provedení )

zásuvka přívodní šňůry

zásuvka mikrotelefonní šňůry

Zadejte číslo účastníka, např. 23456.

příchytka mikrotelefonní šňůry
STORE

Stlačte tlačitko STORE,
stlačte tlačitko číslice, pod kterou chcete účastnícke číslo
uložit (1, 2, ... 9, 0), např. 2.
Na popisní štítek si můžete k číslu paměti poznamenat
jméno účastníka, kterého volací číslo je už v této paměti.
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přepínač volby

upevňovací otvory pro zavěšení přístroje na stěnu

2

Náhradní popisní štítek si láskavě vystřihněte na posledním listě tohto
návodu, vložte ho do přelisu a zakryjte přiloženou průhlednou fólii.
Na popisní štítek kromě vlastního telefónniho čísla, zapisujte jména a
účastnícká čísla nejlépe tužkou.

Zvedněte mikrotelefon.
Volte číslo účastníka, např. 004219383393
Po ukončení hovoru položte mikrotelefon.

Standartně je výrobcem nastavena pulzní volba (poloha "P"). Přepínač
umístěný na spodní straně přístroje umožňuje změnit pulzní volbu na
tónovou (DTMF = Dual-Tone Multifrequency Dialing) přepnutím do polohy
"T".

Hlasitost vyzvánění lze nastavit regulačním kolečkem umístěným ve
spodní části přístroje.

Mezisériova pauza se používá na oddělení jednotlivých číslic voleného
telefonního čísla, když je potřebné počkat na odezvu telefonní ústředny
(např. je ji vhodné zařadit při meziměstském styku po směrovém čísle).
Používá se při pulzní volbě.
Pro přechod na veřejnou telefonní síť z pobočkové sítě je nutné volit na
telefonním přístroji nejprve kód pro tento přechod, např. 0 a počkat na
oznamovací tón. Stlačením tlačítka RD/P po tomto kódu se zajistí vložení
pauzy v délce asi 4 sekundy, i když bude ihned následovat pokračování
volby účastnického čísla. Tímto způsobem vložená pauza (resp.pauzymůže jich být i více) se uchovají v paměti i pro případné opakovaní volby
tlačítkem RD/P.

Přístroje typu Isn 2862 je možné zapojit s předností podle obrázku, tzn. je
zaručena zábrana nežádoucího odposlechu při paralelním provozu více
přístrojů.

Zvedněte mikrotelefon.
Volte číslo např. 0.

Tel. trojzásuvka TZÚ - ABC
4 FK 282 21.2 - montáž na zeď
4 FK 282 22.2 - montáž na krabici

RD/P

Stlačte tlačítko RD/P pro vložení pauzy.
Pokračujte ve volbě čísla volaného účastníka.

Zvedněte mikrotelefón.
RD/P

Stlačte tlačítko RD/P pro opakování volby.
Tímto úkonem je automaticky voleno poslední volané číslo
(maximální délka 32 číslic včetně mezisériových pauz).

3

4

