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HEAR THE DIFFERENCE

AMPLICALL 20
Utripajoč telefonski in hišni zvonec

Slovenščina

marc·
Lnee
g
Telecom SA

OPIS
Opis
Indikator prazne baterije
(Zelena lučka)
Utripajoča luč
Rdeča lučka
Oranžna lučka

Gumb za
preklop
alarma

Drsnik za
glasnost
Gumb za
ton

Gumb za ton
hišnega zvonca

Zvočnik

Namizno
stojalo

SPREDAJ
Prostor za
baterije
(4 X AA)

Odprtine za
pritrditev na
steno
ZADAJ

Vhod za vibrator
Vhod za
napajalni
adapter

Modularni PTT
telefonski
vhod
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Modularni PTT
telefonski vhod za
priključitev dodatnega
AMPLICALL 20

NAMESTITEV
Namestitev (glejte sliko)
UK vtič

230V AC adapter

Opcijsko:
Vibrator

Telefonska
vtičnica

Opcijsko:
poseben kabel
za povezavo
Hišni zvonec
med dvema
AM20
1 - Vstavite 4 AA baterije v prostor za baterije
2 - Povežite UK vtič z vašim telefonom ter z PTT vhodom
na vašem Amplicall 20
3 - Povežite UK vtič s stensko PTT telefonsko vtičnico.
4 - Plug the power cable into the power adapter jack
found at the rear of the Amplicall 20. Plug the adaptor
into the mains supply at the wall (optional extra)
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NAMESTITEV
Druga metoda povezovanja:
230V AC adapter
UK vtič

Opcijsko:
Vibrator

Telefonska vtičnica

Hišni zvonec
1) Vstavite 4 AA baterije v prostor za baterije
2) Prvi konec telefonskega kabla vklopite v Amplicall 20
drug konec pa vklopite v stensko telefonsko vtičnico
3) Povežite RJ11 kabel med Amplicall 20 in vašim
telefonom.
4) Vklopite napajlni adapter v vtičnico za napajanje na
zadnji strani Amplicall 20.
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NAMESTITEV
Namestitev hišnega zvonca
1. Hišni zvonec lahko uporabljajo ljudje, ki so
potrebni pomoči.
2. Hišni zvonec lahko namesite na vrata ali steno.
Izvrtajte dve horizontalno vzporedni luknji med
katerima naj bo razdalja 15mm. V izvrtane luknje
namestite priložena nosilca in ju privijte. Čez luknji
prilepite nalepko EMERGENCY CALL.

3. Hišni zvonec se lahko namesti tudi na vrata ali okno s
pomočjo močnejšega lepilnega traku, ki se nahaja
pod nalepko na hišnem zvoncu. Odstranite zaščitno
nalepko na zadnji strani hišnega zvonca in ga
prilepita na vrata ali okno.

Stenska namestitev
1. Izvrtajte dve horizontalni vzporedni luknji, med njima
pa naj bo razdlja 96mm. Vijaka nato vstavite v izvrtani
luknji in pustite, da iz stene gledata približno 5mm.
2. Zvonec obesite na nosilca in ga potisnite navzdol, da
se ta zaskoči.
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NAMESTITEV
Izbira alarma
Med alarmi, ki so na voljo lahko izbirate s pomočjo
stikala za preklop alarma, ki ga lahko preklopite na
naslednje pozložaje:
0 :brez alarma
:aktivirano svetlobno utripanje in zvonenje
:aktivirano svetlobno utripanje in vibriranje
(če imate vibrator)
:aktivirano zvonenje in vibriranje (če imate
vibrator)

Drsnik za nastavitev glasnosti
Za nastavitev glasnosti telefonskega in hišnega zvonca
lahko uporabite drisnik za glasnost.

Stikalo za ton (3 Položaji)
S stikalom za ton lahko nastavite ton zvonenja.

Stikalo za ton hišnega zvonca
S stikalom za ton hišnega zvonca lahko izbirate med
tremi različnimi toni zvonenja.
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NAMESTITEV
Menjava baterij glavne enote
Naprava potrebuje 4xAA baterije.
1. Odprite prostor za baterije.
2. Vstavite 4 x AA baterije v prostor za baterije.
3. Vratca za baterije zaprite.
Opomba: ko zasveti redča LED lučka je čas za
menjavo baterij.
Med menjavo baterij iz naprave izklopite vse
telefonske in napajalne kable.

Menjava baterij hišnega zvonca
Hišni zvonec ima priloženo 23A 12V baterijo. Baterija je
priložena in vstavljena, tako, da je ob prvi uporabi
Amplicall 20, ne potrebujete menjati.
Za menjavo baterij hišni zvonec odstranite z vrat ali
zida. Nato odstranite pet vijakov na zadnji strani
zvonca in odprite prostor za baterije. Baterije
zamenjajte in hišni zvonev ponovno namestite na
željeno mesto.
Opomba: Ne uporabljajte baterij za polnjenje. Ne
uporabljajte praznih ali rabljenih baterij. Prazne baterije
odlagajte na ustrezno mesto.
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NAMESTITEV
Odpravljanje težav
Težava
Amplicall 20 zvoni
tudi, ko ni nobenih
dohodnih klicev in
zvoni samodejno.
Vibrator vibrira
konstantno ali
samodejno.
Svetlobna LED luč
utripa konstantno ali
samodejno.
Rdeča LED lučka
za prazno baterijo
samodejno utripa.
Pri dohodnih klicih
zvonec ne zvoni.

Rešitev
1) Preverite, če so baterije
pravilno vstavljene.
2) Preverite, če je napajalni
adapter pravilno vklopljen.
3) Napravo ugasnite za 10
min in jo nato ponovno
vklopite.

1) Zamenjajte baterije.
2) Napravo ugasnite za 10
min in jo nato ponovno
vklopite.
1) Preverite, če je napajalni
adapter pravilno vklopljen.
2) Preverite, če so baterije
pravilno vstavljene.
3) Preverite stikalo za
glasnost.
4) Preverite, če je telefonski
kabel pravilno vklopljen.
5) Preverite, če je stikalno za
alarm pravilno nastavljen.
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NAMESTITEV
Pri dohodnih klicih
vibrator ne vibrira.

Amplicall 20 ne
zvoni, ko nekdo
pozvoni na hišni
zvonec.

1) Preverite, če je vibrator
pravilno vklopljen.
2) Preverite, če je vhod za
vibrator poškodovan.
3) Preverite, če je stikalo za
alarm na pravilnem
položaju.
1) Preverite, če na hišnem
zvoncu zasveti rdeča lučka.
V primeru, da ta sveti,
zamenjajte baterije.
2) Hišni zvonec ponovno
povežite z Amplicall 20.
3) Preverite ali je stikalo za
preklop alarma na
pravilnem položaju.
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Dobavitelj za Slovenijo:

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