ANALOGOVÝ TELEFONNÍ P ÍSTROJ IB-2036
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Vlastnosti
2 tla ítka p ímé volby
10 pam ových pozic rychlé volby
Alfabetický popis tla ítek
3 úrovn hlasitosti vyzván ní
2 úrovn hlasitosti hlasitého telefonování
Hlasitý telefon
Sv telná indikace vyzván ní
Sv telný LED indikátor p i vyzvednutí linky
Sv telný LED indikátor hlasitého telefonu
Nastavení hlasitosti vyzván ní
Tónové volba
Funkce Flash, Redial
Možnost pov šení na ze

Bezpe nostní pokyny, údržba
Než za nete p ístroj používat, p e t te si pe liv tento návod k používání.
Pokud došlo k poškození p ístroje, do p ístroje zatekla tekutina nebo p ístroj nepracuje normáln podle tohoto
návodu, odpojte jej a obra te se na autorizovaný servis. P ístroj v žádném p ípad sami nerozebírejte.
Nepoužívejte p ístroj p i bou ce ani p i zjišt ní úniku plynu.
P ístroj v p ípad nutnosti ist te navlh eným had íkem. Nikdy nepoužívejte rozpoušt dla k išt ní p ístroje nebo
kabel .
Neumís ujte p ístroj na p ímé slune ní sv tlo nebo do prostor s extrémní vlhkostí vzduchu (nap . v
koupelnách…).

Obsah dodávky
Telefonní p ístroj a sluchátko
Telefonní kabel a kabel ke sluchátku
Návod k použití se záru ním listem

Uvedení do provozu
Pomocí krouceného kabelu propojte sluchátko s p ístrojem.
Pomocí telefonního kabelu p ipojte p ístroj do telefonní zásuvky JTS.

Umíst ní telefonu
Telefon umíst te na rovnou a hladkou plochu. Na telefon nepokládejte žádné p edm ty.
Pokud chcete telefon pov sit na ze , oto te západku v prohlubni sluchátka (viz. obr. *).
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Nastavení a používání telefonu
Uskute n ní hovoru
Vyzvedn te sluchátko. Rozsvítí se ervená LED dioda a uslyšíte tón.
Volte íslo. Jakmile protistrana odpoví, m žete mluvit. Hovor ukon íte položením sluchátka.
Pokud chcete za hovoru p epnout na hlasitý telefon, stiskn te tla ítko HANDSFREE (rozsvítí se zelená LED
dioda) a položte sluchátko. Hovor ukon íte op tovným stisknutím tla ítka HANDSFREE.
Uskute n ní hovoru pomocí hlasitého telefonu
Stiskn te tla ítko HANDSFREE. Rozsvítí se ervená a zelená LED dioda a uslyšíte tón.
Volte íslo. Jakmile protistrana odpoví, m žete mluvit. Hovor ukon íte stisknutím tla ítka HANDSFREE.
Pokud chcete za hovoru p epnout na sluchátko, jednoduše vyzvedn te sluchátko.
Poznámka: P i hlasitém telefonování je t eba, abyste mluvili sm rem k p ístroji a z ne p íliš velké vzdálenosti.
V opa ném p ípad m že být hovor pro protistranu p íliš potichu.
P ijmutí hovoru
Pokud telefon vyzvání, vyzvedn te sluchátko nebo stiskn te tla ítko HANDSFREE.
Hovor je spojen a m žete mluvit.
Opakování poslední volby - REDIAL
Namísto volení ísel tla ítky na telefonu m žete stisknout tla ítko REDIAL.
Automaticky se vyto í posledn volené íslo.
Uložení ísel do pam ti p ímé volby M1 a M2
Vyzvedn te sluchátko a stiskn te tla ítko STORE.
Zadejte telefonní íslo které chcete uložit a stiskn te tla ítko M1.
Tento postup m žete opakovat i pro uložení druhého ísla do pam ti M2.
Vyto ení ísla z pam ti p ímé volby M1 a M2
Vyzvedn te sluchátko nebo stiskn te tla ítko HANDSFREE a stiskn te tla ítko M1 nebo M2.
Uložené íslo je automaticky vyto eno.
Uložení ísel do pam ti rychlé volby
K dispozici je 10 pam tí rychlé volby.
Vyzvedn te sluchátko a stiskn te tla ítko STORE.
Zadejte telefonní íslo které chcete uložit, stiskn te op t tla ítko STORE a jedno z tla ítek 0-9.
Tento postup m žete opakovat i pro uložení dalších ísel.
Vyto ení ísla z pam ti rychlé volby
Vyzvedn te sluchátko nebo stiskn te tla ítko HANDSFREE a stiskn te tla ítko MEMO.
Stiskn te tla ítko 0-9. Uložené íslo pod tímto tla ítkem je automaticky vyto eno.
Nastavení hlasitosti sluchátka
Nastavení se provádí p epína em VOLUME na zadní stran p ístroje.
M žete p epínat mezi nízkou (LOW) a vysokou (HI) hlasitostí sluchátka.
Nastavení hlasitosti vyzván ní
Nastavení se provádí p epína em RINGER na zadní stran p ístroje.
M žete p epínat mezi nízkou (LOW) a vysokou (HI) hlasitostí vyzván ní. Pokud p epnete do polohy ozna ené
OFF, zvon ní je vypnuto, a p íchozí hovor je indikován pouze blikáním erveného sv tla na p ístroji.
Funkce FLASH (100 ms)
Tla ítko FLASH se používá p evážn pokud je telefon p ipojen k pobo kové úst edn pro p epojování hovor a
pop ípad další funkce. Více se dozvíte od správce pobo kové úst edny nebo vašeho operátora.

2

RINGER

Konektor pro
telefonní linku

VOLUME

Sv telná
indikace
vyzván ní

Sv telná
indikace
hovoru a
handsfree

*

STORE
MEMO
M1
M2

Konektory pro kroucenou š

FLASH REDIAL

HANDSFREE

Mikrofon hlasitého

telefonu

ru

__________________________________________________________________________________________
Prodej a servis:
INTERBELL, s.r.o.
echy ská 16 • Brno CZ-602 00
http://www.interbell.cz
Prodej: tel.: 543 423 520, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz
Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz
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INTERBELL s.r.o.
echy ská 9
602 00 BRNO
Tel.:543 423 511

Servis: INTERBELL - servis
echy ská 16
602 00 BRNO
Tel.:543 423 530

ZÁRU NÍ LIST
Typ za ízení: … IB-2036 ………..…………………………………………………….
Výrobní íslo: ….…………………………………………………………………………
Datum prodeje (m síc slovem): ………..……………………………..……………………
Záru ní list je dokladem pro zákazníka k uplatn ní záru ních oprav v rozsahu podle § 620 Ob anského zákoníku. Na
tento výrobek se poskytuje záru ní doba 24 m síc , na akumulátory 6 m síc od data prodeje. Záru ní servis je provád n
bezplatn za dodržení veškerých podmínek reklamace. P i reklamaci je nutné p edložit ádn vypln ný záru ní list, p edat
za ízení v pevném obalu, za ízení nesmí mít porušenou pe e (je-li pe etí p ístroj vybaven) a musí být uveden charakter
závady. Reklamaci kupující uplat uje v prodejn , ve které bylo za ízení zakoupeno.
V pr b hu záru ní doby odstraní servisní st edisko bezplatn všechny poruchy za ízení zp sobené výrobními vadami
nebo vadným materiálem. Od doby p evzetí p ístroje do opravy se b h záru ní lh ty p erušuje. P vodní záru ní lh ta
pokra uje ode dne p edání opraveného p ístroje zákazníkovi. P i uplatn ní záru ní opravy je nutné p edložit tento ádn
vypln ný záru ní list. Bez jeho p edložení nem že být záru ní oprava uznána. D sledky ze ztráty záru ního listu jdou na
vrub uživatele.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
a)
b)
c)
d)
e)

mechanickým poškozením - nap . pádem p ístroje, nadm rným tlakem na p ístroj (prasklé kryty p ístroje, zad ené
reproduktory kovovými pilinami, set ené popisy klávesnic, atd.)
použitím nevhodných, pop . výrobcem pro tento typ p ístroje neschválených baterií a zdroj
nebo p íslušenství
instalací nebo používáním výrobku v rozporu s Návodem k obsluze a použitím výrobku pro jiné
ú ely, než je pro tento typ obvyklé
neodbornou manipulací, pop . zásahem do p ístroje nepovolanou osobou nebo neautorizovaným
servisem (p epólování akumulátoru atd.)
poškozením stykem s p írodními živly (nap . stykem s vodou, ohn m, žárem a pod.), zne išt ním
a poškozením v d sledku živelných i jiných lokálních jev (nap . bou ky, p ep tí v síti a pod.)

Záruku nelze uplatnit v p ípad jakéhokoli pozm ování p ístroje!
V p ípad neoprávn né reklamace (nep e tení návodu, nesprávná manipulace s p ístrojem apod.), bude odesilateli
ú tován manipula ní poplatek ve výši 200K na pokrytí náklad spojených s p íjmem, vybalením, otestováním, zabalením a
doru ením reklamovaného zboží zp t odesílateli.

……...…………………….
Razítko a podpis prodejce
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