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IEVADS
Fiksētajā bezvadu tālruņa aparātā sauszemes tālruņa kabeļa vietā tiek izmantots bezvadu
savienojums, tādējādi ļaujot abonentam uzstādīt tālruņa aparātu jebkurā vietā, kur vien ir
pieejami bezvadu sakaru pakalpojumi.
"Axesstel CDMA 2000" fiksētais bezvadu tālruņa aparāts nodrošina augstas kvalitātes un
labas veiktspējas sakarus līdz ar plašām funkcijām, kā izcila balss pārraides kvalitāte, datu
pārraide, brīvroku sarunas režīms, pasaules pulkstenis, kalkulators, ziņojumapmaiņas
pakalpojumi utt.
Liels trīsjoslu šķidro kristālu ekrāns nodrošina lietotājam draudzīgu saskarni ātrai un viegli
saprotamai informācijas attēlošanai.

FUNKCIJAS
1. Skaļrunis, kas nodrošina sakarus brīvroku režīmā.
2. Signāla stipruma indikators.
3. Pēdējā numura atkārtošana.
4. Skaļuma regulēšana.
5. Gumijas papildtastatūra ar izgaismojumu.
6. Baterija, kas nodrošina enerģijas rezervi.
7. Grafisks šķidro kristālu ekrāns ar apgaismojumu.
8. Ātrā numura sastādīšana.
9. Automātiskā nosūtīšana.
10. Tālruņu numuru grāmata.
11. Ziņojumapmaiņas pakalpojumi.
12. Pasaules pulkstenis un kalkulators.
13. Datu pārraides pakalpojums ar ātrumu līdz pat 153 kbps.
14. Fakss (personālā datora fakss).
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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nenovietojiet tālruņa aparātu putekļainās vietās, gāzes vai uguns avotu tuvumā.
Nekratiet un nesitiet aparātu, nepieļaujiet tā nokrišanu zemē.
Tālruņa korpusa ārējās virsmas tīrīšanai var izmantot tikai mīkstu, sausu lupatu.
Spirta, benzola vai acetona sastāvā esošās ķīmiskās vielas var nodarīt bojājumus
tālruņa virsmai.
Nelokiet tālruņa aprāta vadu un neraujiet to ārā no aparāta.
Nemēģiniet izjaukt tālruņa aparātu.
Neizmantojiet strāvas adapteri, ja:

a.
b.
7.
8.
9.
10.
11.

strāvas vads ir bojāts;
tālruņa aparāts ir ticis nomests zemē vai kā citādi bojāts.

Izmantojiet tālrunim tikai "AXESSTEL" piegādāto adapteri. Neizmantojiet
"AXESSTEL" adapteri nekādiem citiem mērķiem.
Izmantojiet tikai "AXESSTEL" piegādāto antenu. Neizmantojiet antenu nekādiem
citiem mērķiem.
Izmantošanas biežums un ilgums var ietekmēt pašuzlādējošās baterijas
ekspluatācijas mūža ilgumu. Ja baterija slikti strādā, sazinieties ar savu klientu
apkalpošanas dienestu.
Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto pašuzlādējošos bateriju. Nododiet nolietotās
baterijas atkritumos atbilstoši noteiktajai kārtībai. Nekad neizmetiet bateriju uguns
vai atklātas liesmas tuvumā.
Nenovietojiet tālruņa aparātu ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, mitra
pagraba vai peldbaseina tuvumā.

PIEZĪME Nr. 1: ieejas un izejas spriegums ir norādīts uz adaptera (ieejas spriegums:
maiņstrāva 100~240 V, 50~60 Hz, izejas spriegums: līdzstrāva 5.5V, 1A).
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KOMPLEKTĒJOŠO DAĻU PĀRBAUDE
Tiklīdz esat izpakojis savu tālruni, pārliecinieties, vai ir visas turpmāk attēlotās
komplektējošās daļas. Ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar savu
klientu apkalpošanas dienestu.
1. Tālruņa aparāts.
2. Klausule.
3. Strāvas adapteris.
7. Datu kabelis (USB – pēc izvēles).

4. Lietotāja rokasgrāmata.
5. Antena.
6. Baterija.

*USB kabelis – pēc izvēles.
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TĀLRUŅA APARĀTA UZSTĀDĪŠANA
Tālruņa uzstādīšana
Šis tālrunis darbojas ar līdzstrāvu, ko saņem no "AXESSTEL" strāvas adaptera, kas
pievienots elektrības izvadam. Tālrunis ir aprīkots ar uzlādējamu bateriju kā strāvas
rezerves avotu maiņstrāvas piegādes traucējumu gadījumā.
Uzstādīšana uz galda

Pievienojiet klausuli.

Pievienojiet antenu.
Iespraudiet strāvas adapteri atbilstošā sienas
izvadā.

Atveriet baterijas vāku un pievienojiet bateriju.

Strāvas piegādes ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas
aparāta apakšējā daļā. Lai ieslēgtu aparātu, lūdzu, pagrieziet
strāvas slēdzi stāvoklī "ON" (ieslēgts), pēc tam nospiediet un
mazliet paturiet nospiestā stāvoklī strāvas pogu aparāta priekšpusē.
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TĀLRUŅA APARĀTA IESLĒGŠANA
Pakalpojuma statusa pārbaude
Displejs zonā, kur ir nodrošināts pakalpojums.
Pēc strāvas vada pareizas pievienošanas
AXESSTEL
uz īsu brīdi iedegsies visi šķidro kristālu ekrāna
THU
10/09 5:24P
segmenti. Iedaļu skaits signāla stipruma indikatorā
(antenas ikona) norāda pakalpojuma signāla stiprumu
konkrētajā zonā. Displejā parādīsies apveikums līdz ar datumu un laiku.
Jūs varat nomainīt apsveikumu (skatīt 31. lpp.).

Displejs zonā, kur nav nodrošināts pakalpojumus.
Ja konkrētajā zonā netiek uztverts pakalpojuma
signāls, neparādīsies neviena antenas iedaļa.
Lai iegūtu informāciju par pārklājuma zonu,
sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Pārbaudiet arī, vai ir pievienota antena.
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AXESSTEL

IEPAZĪSTIET SAVU TĀLRUŅA APARĀTU

1. Antena. Antenas stāvokļa noregulēšana uzlabo tālruņa sarunas skaņas kvalitāti.
2. Menu/FM (Izvēlne/FM). Nospiediet, lai piekļūtu tālruņa izvēlnei.
Nospiediet un paturiet dažas sekundes nospiestā stāvoklī, lai ieslēgtu FM
radio (FM radio ir izvēles iespēja tikai šādiem modeļiem:
PX310F/PX320F/PX330F).
3. Message (Ziņojums). Nospiediet, lai izlasītu ziņojumu.
4. Volume Key (-, +) (Skaļuma regulēšanas taustiņš). Ar to var regulēt skaļumu un
pārvietoties pa izvēlni un displeju.
5. OK. Ar šo taustiņu var saglabāt atmiņā tālruņa numurus un visus iestatījumus, kurus
esat izvēlējies izvēlnē.
6. Clear (Notīrīt). Ar to var izdzēst pēdējo ierakstu.
7. Redial (Atkārtot pēdējo numuru). Ar to var automātiski atkārtot pēdējo sastādīto
numuru.
8. Power On/Off (Strāvas ieslēgšana/izslēgšana). Nospiediet taustiņu un dažas
sekundes paturiet nospiestā stāvoklī, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa aparātu.
9. Speaker Phone (Skaļrunis). Ar to var ieslēgt vai izslēgt skaļruņa režīmu.
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DISPLEJA IKONAS
Ikonas displeja ekrānā norāda, kādas funkcijas tiek izmantotas, piemēram, signāla
stiprums, baterijas stāvoklis utt.

AXESSTEL
THU 10/09 5:24P

Norāda signāla stiprumu. Jo vairāk iedaļu, jo spēcīgāks signāls.

Norāda, ka notiek saruna vai datu pārraide.

Norāda, ka izmantojat tālruņa izvēlni.

Norāda, ka ir ieslēgts modinātājs.

Norāda, ka atrodaties tālruņu grāmatas izvēlnē.

Norāda, ka esat saņēmis teksta īsziņu vai balss pasta ziņu.

Norāda baterijas stāvokli. Jo vairāk iedaļu, jo baterija ir pilnāka. Kad
baterija ir izlādējusies, ikona sāk mirgot un atskan brīdinājuma signāls.
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TAUSTIŅU FUNKCIJAS

Ar šo taustiņu var izlasīt īsziņas.

Ar šo taustiņu var parādīt galveno tālruņa izvēlni.
Nospiežot un paturot taustiņu nospiestā stāvoklī, var ieslēgt un izslēgt
FM radio. Ja brīdī, kad FM radio ir ieslēgts, atskan ienākošais zvans
vai lietotājs mēģina izdarīt izejošo zvanu, FM radio automātiski izslēdzas.
Ar šo taustiņu var regulēt papildtastatūras, klausules un skaļruņa
skaļumu. Izvēlnes režīmā šo taustiņu izmanto, lai pārvietotos pa izvēlni.

Ar šo taustiņu var notīrīt informāciju no displeja ekrāna:
- lai izdzēstu displeja ekrānā vienu rakstzīmi, nospiediet vienreiz;
- lai izdzēstu displeja ekrānā visas rakstzīmes, nospiediet un paturiet;
- lai izvēlnes režīmā atgrieztos par vienu darbību atpakaļ, nospiediet
vienreiz.

Nospiežot šo taustiņu, var saglabāt tālruņa numuru tālruņu grāmatā vai
saglabāt izvēlnes iestatījumus.

Skaļruņa taustiņu var izmantot, lai saņemtu vai izdarītu zvanu bez klausules
izmantošanas. Tālruņa aparātā iebūvētais mikrofons un skaļrunis ļauj
sarunāties brīvroku režīmā.

Nospiežot šo taustiņu un paturot nospiestā stāvoklī dažas sekundes,
tālruni var ieslēgt vai izslēgt.
Nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties atkārtot pēdējo sastādīto numuru
vai savienot zvanu uzreiz pēc numura sastādīšanas, negaidot, līdz
zvans tiks savienots automātiski.
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Pamata operācijas
Zvanīšana
Pēdējā numura atkārtošana
Zvanu saņemšana
Skaļuma regulēšana
Zvana toņa izvēle
Ziņojumapmaiņas pakalpojumi
FM radio (izvēles iespēja)
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ZVANĪŠANA
1. Pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir ieslēgts.
PLEASE
2. Paceliet klausuli un sagaidiet nepārtrauktu signālu.
DIAL
Ja tālrunis neuztvers pakalpojuma signālu, jūs dzirdēsiet
signālu "Pakalpojums nav pieejams" (saraustīts signāls).
3. Sastādiet tālruņa numuru. Numurs būs redzams šķidro
kristālu ekrānā.
CALLING....
4. Pagaidiet, līdz automātiski atskan izsaukuma signāls
02255558282
vai nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
5. Kad cilvēks, kam jūs zvanāt, paceļ klausuli, sāciet sarunu.
6. Lai pabeigtu zvanu, nolieciet klausuli.
PIEZĪME Nr. 1. Tālruņa numura labošana zvana laikā:
- lai izdzēstu pēdējo ievadīto ciparu, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>);
- lai izdzēstu visu numuru, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>) un mazliet
paturiet nospiestā stāvoklī;
- lai ievadītu simbolu “+”, nospiediet <0> un mazliet paturiet nospiestā
stāvoklī.
PIEZĪME Nr. 2: Automātiskais zvans.
Tālruņa aparāts ir ieprogrammēts automātiski uzsākt zvanīšanu 4 līdz 10 sekunžu
laikā pēc pēdējā cipara ievadīšanas. Lai atslēgtu automātiskā zvana funkciju vai
izmainītu nogaidīšanas laiku:
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <0> , <1>.
2. Nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>), lai izvēlētos
atšķirīgu laiku vai "OFF" (izslēgt), pēc tam nospiediet <OK>, lai saglabātu. Tiklīdz
automātiskais zvans ir atslēgts, jums, lai veiktu zvanu, jāsastāda numurs un jānospiež
<REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOŠANA
Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru.
1. Paceliet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).
2. Nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
PIEZĪME: jūs nevarat atkārtot pēdējo sastādīto numuru, ja atmiņā nav saglabāts neviens
pēdējais numurs. Šādā gadījumā šķidro kristālu ekrānā parādīsies paziņojums "NO LAST
CALL!" ("NAV PĒDĒJĀ ZVANA!").
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ZVANU SAŅEMŠANA
Ienākošā zvana gadījumā atskanēs zvans un displejā
iemirgosies paziņojums "Incoming Call" ("Ienākošais
zvans").

INCOMING CALL
123-456-7890

1. Lai atbildētu, vienkārši paceliet klausuli vai nospiediet
<SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).
2. Lai pabeigtu sarunu, nolieciet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).
PIEZĪME: zvans neatskanēs, ja zvana skaļums ir noregulēts "Silent" (klusajā) režīmā.
Iemirgosies tikai paziņojums "Incoming Call" ("Ienākošais zvans").
Ja ir ieslēgts zvanītāja identifikācijas pakalpojums.
Zvana identifikācijas funkcija.
Zvanītāja identifikācijas funkcija zvana saņemšanas laikā
INCOMING CALL
parāda zvanītāja tālruņa numuru. Ja zvanītāja vārds un tālruņa
AMIT
numurs ir ierakstīts tālruņu grāmatā, tiks parādīts arī zvanītāja
vārds. Lai iespējotu šo funkciju, sazinieties ar savu pakalpojumu
sniedzēju.
PIEZĪME: ja uz zvanu netiks atbildēts, tālruņa displejā
MISSED 1CALL
parādīsies paziņojums "Missed Call" ("Neatbildēts zvans") līdz
ar zvana saņemšanas datumu un laiku.
THU 10/09 2:56P

13

SKAĻUMA REGULĒŠANA
Jūs varat regulēt skaņu toņu skaļumu, ieskaitot taustiņu toni, klausuli, skaļruni un
zvanu.
Taustiņu toņa skaļuma regulēšana.
Atbilstoša skaļuma noregulēšanai nospiediet vairākas reizes
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>).

KEY VOLUME

Ārējā skaļruņa skaļuma regulēšana.
Lai noregulētu ārējā skaļruņa skaļumu, tālruņa sarunas brīvroku
režīmā laikā vairākas reizes jānospiež <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>).
Skaļuma klausulē regulēšana.
Paceliet klausuli un tālruņa sarunas laikā vairākas reizes
nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>), lai noregulētu
skaļumu klausulē.
Zvana skaļuma regulēšana.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>) , <5> , <3>.
2. Lai noregulētu zvana skaļumu, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) (vai <*> , <#>).
3. Lai saglabātu, nospiediet <OK>.
PIEZĪME: ja ir izvēlēts klusais režīms, ienākošā zvana laikā
zvana signāls neatskanēs. Displejā tikai iemirgosies paziņojums
"INCOMING CALL" ("IENĀKOŠAIS ZVANS").

SPEAKER VOLUME

EARPIECE VOLUME

RING VOLUME

ZVANA TOŅA IZVĒLE
Ir pieejama divdesmit dažādu zvana toņu izvēle.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>) , <5> , <2>.
2. Lai izvēlētos zvana toņa veidu, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).
3. Lai saglabātu, nospiediet <OK>.
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RING TONE
▶ TONE # 1

ZIŅOJUMAPMAIŅAS PAKALPOJUMI
Ziņojumapmaiņas pakalpojumu funkcija ir atkarīga no tīkla un ir pieejama tikai
gadījumā, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs to atbalsta. Pirms šīs funkcijas
izmantošanas pārliecinieties pie sava pakalpojumu sniedzēja, vai tas sniedz
ziņojumapmaiņas pakalpojumus.
Atmiņā iespējams saglabāt līdz pat 20 saņemtajām, 10 saglabātajām ziņām un 10
ziņu melnrakstus.
Jaunu teksta ziņojumu sūtīšana.
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>). Nospiediet <1>
(jauns ziņojums).
2. Uzrakstiet ziņojumu, izmantojot papildtastatūru.
Lai pārslēgtu lielos burtus, mazos burtus un ciparus, nospiediet
taustiņu <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).
3. Nospiediet <OK>. Nospiediet <2> (sūtīt).
4. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <OK>.
5. Ziņojums tiks nosūtīts, tiklīdz būs ievadīts saņēmēja tālruņa
numurs.
PIEZĪME: ziņojumapmaiņas noklusētos iestatījumus var izmainīt
ziņojumapmaiņas iestatījumu izvēlnē.

1: NEW MESSAGE
2: INBOX

PHONE NUMBER
123_

HELLO_

Saglabāto teksta ziņojumu sūtīšana.
SENDING...
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>) , <5>
PLEASE WAIT...
(saglabātie ziņojumi).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties
ziņojumu, kuru vēlaties nosūtīt, un nospiediet <OK>.
3. Lai rediģētu ziņojumu, nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).
Jaunu teksta ziņojumu sūtīšana, izmantojot veidnes.
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>). Nospiediet <4> (veidnes).

2.
3.
4.

5.
6.

Nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>), lai aplūkoto un izvēlētos
vēlamo veidni.
Nospiediet <OK>, lai ievietotu izvēlēto veidni ziņojumā.
Uzrakstiet pārējo ziņojumu.
Nospiediet <OK>. Nospiediet <2> (sūtīt).
Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru un nospiediet <OK>.
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Saņemtie teksta ziņojumi
1. Saņemot teksta ziņojumu, displejā uz īsu brīdi parādīsies
paziņojums, piemēram, "MESSAGE! 10/12 4:04PM" un paliks
ikonas joslā.
2. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>), <2>(iesūtne).
3. Nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>),
lai izvēlētos ziņojumu, kuru vēlaties aplūkot un nospiediet <OK>.
4. Parādīsies ziņojums, tā saņemšanas laiks un nosūtītāja
tālruņa numurs (ja pieejams). Ja ziņojums ir garš, tas ar trīs
1: NEW MESSAGE
sekunžu intervālu automātiski tiks pārvietots uz priekšu. Lai
2: INBOX
manuāli pārvietotu to augšup un lejup, izmantojiet
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).
5. Ja ziņojumā ir norādīts nosūtītāja tālruņa numurs un vēlaties
piezvanīt šim numuram, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>). ▶ 1: SUNNY
PIEZĪME: ja nosūtītāja tālruņa numurs ir saglabāts tālruņu
2: 0123456789
grāmatā kopā ar vārdu, tālruņa numura vietā parādīsies vārds.
6. Lai pārsūtītu saņemto ziņojumu citam numuram, nospiediet
<MENU> (<IZVĒLNE>).
7. Lai uzrakstītu atbildi nosūtītājam, nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).

Teksta ziņojumu dzēšana
1. Pēc ziņojuma izlasīšanas tā izdzēšanai nospiediet
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>).
2. Lai apstiprinātu izdzēšanu, nospiediet <OK>.

ERASE MSG?
▶
YES

THE MESSAGE
IS ERASED

Balss ziņojumu noklausīšanās
1. Saņemot balss ziņojumu, uz īsu brīdi parādīsies paziņojums,
VOICE MSG
piemēram, "VOICE MSG 10/12 4:04 PM" un ikonas joslā būs
10/12 4:05A
redzams paziņojums <SMS ICON> (<ĪSZIŅAS IKONA>).
2. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>) ,<3> (balss
ziņojums) vai nospiediet <OK>, lai uzreiz aplūkotu ziņojumu.
3. Ar balss ziņojumu pakalpojumu centru var sazināties,
3: VOICE MSG ▼
nospiežot <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
4: TEMPLATES
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Visu ziņojumu izdzēšana
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>), <7>(dzēst
ziņojumus).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties
"YES" ("JĀ") .
3. Nospiediet <OK>.

ERASE ALL?
▶
YES

Ziņojuma saņemšanas skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>), <8>
(ziņojumapmaiņas iestatījumi), <1> (ziņojuma saņemšanas
MESSAGE ALERT
signāls).
ON
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties ▶
"ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet <OK>.
PIEZĪME: ja ziņojuma saņemšanas signāls ir ieslēgts,
tālrunis ar skaņas signālu informēs lietotāju par saņemtu ziņojumu.
Nosūtīto ziņojumu saglabāšana
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>), <8> (ziņojumapmaiņas iestatījumi), <5>
(saglabāt nosūtītos ziņojumus).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF"
(izslēgt).
3. Nospiediet <OK>.
Jauni nosūtītie ziņojumi tiks automātiski saglabāti, kamēr vien šī funkcija būs ieslēgta.
Saglabātos ziņojumus var aplūkot saglabāto ziņojumu izvēlnē.
Ziņojuma prioritātes pakāpes iestatīšana
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>) , <8> (ziņojumapmaiņas iestatījumi), <4>
(ziņojuma prioritāte).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties "NORMAL"
("PARASTS") vai "URGENT" ("STEIDZAMS").
3. Nospiediet <OK>.
Ziņojumu automātiskās dzēšanas iestatīšana
1. Nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>) , <8> (ziņojumapmaiņas iestatījumi), <6>
(automātiskā dzēšana).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF“
(izslēgt).
3. Nospiediet <OK>.
Kamēr šī funkcija būs ieslēgta, tālrunis automātiski izdzēsīs vecākos saņemtos
ziņojumus IESŪTNĒ, ja atmiņa būs pilna.
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FM radio (izvēles iespēja, pieejama tikai šādiem modeļiem:
PX310F/PX320F/PX330F)
FM radio lietošana
1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet un paturiet nospiestā stāvoklī
<MENU/FM> (<IZVĒLNE/FM>).
2. Ekrānā parādīsies izvēlētais radio režīms, noregulētais
kanāls un frekvence.
3. Lai nomainītu kanālu, viegli nospiediet <*> vai <#>.
Ch 0
107.1 MHz
4. Skaļuma regulēšanai izmantojiet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>).
5. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>).
PIEZĪME Nr. 1: ja tālruņa FM radio ir ieslēgts un jūs paceļat klausuli vai tiek saņemts
ienākošais zvans, FM radio automātiski izslēgsies un notiks pārslēgšanās tālruņa režīmā.
FM radio tiks arī izslēgts, nospiežot <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>), lai izmantotu skaļruni.
PIEZĪME Nr. 2: FM radio antena ir strāvas vads. Lai nodrošinātu labāku uztveramību, FM
radio klausīšanās laikā iespraudiet strāvas vadu tālrunī.
IEPRIEKŠNOTEIKTO IESTATĪJUMU PROGRAMMĒŠANA UN IZMANTOŠANA
Ir pieejami desmit iepriekšnoteikti programmējami iestatījumi.
1. Lai pārslēgtu parasto un iepriekšnoteikto režīmu, nospiediet <MENU/FM>
(<IZVĒLNE/FM>).
2. "Preset Mode" (iepriekšnoteiktais režīms) režīmā parādīsies
iepriekš iestatītā kanālā numurs un frekvence.
3. Lai nomainītu iepriekš iestatīto kanālu iepriekšnoteiktajā
107.1 MHz
režīmā, nospiediet <*> vai <#>.
4. Parastajā režīmā parādīsies tikai kanāla frekvence.
Lai noregulētu frekvenci, nospiediet <*> vai <#>.
Lai noskanētu nākamo kanāla frekvenci, nospiediet un paturiet <*> vai <#>.
5. Lai saglabātu radio kanālu ar tam piešķirto numuru parastajā režīmā, nospiediet un
mazliet paturiet ciparu taustiņu.
Automātiskā regulēšana
Nospiediet taustiņu <REDIAL> (<ATKĀRTOT>), lai automātiski skanētu pieejamās
stacijas. Tiklīdz skanēšana būs pabeigta, tālrunis automātiski saglabās desmit atrastās
stacijas.

18

Tālruņu numuru grāmata
Iekšējā tālruņu numuru grāmata
Numuru saglabāšana grāmatā
Ierakstu meklēšana tālruņa grāmatā
Ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā
Visu ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā
Tiešais savienojums
Divciparu ātrais savienojums
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IEKŠĒJĀ TĀLRUŅU NUMURU GRĀMATA
Jūsu tālrunim ir iekšējā tālruņu grāmata, kurā iespējams saglabāt līdz pat 150
visbiežāk izmantojamajiem tālruņu numuriem un vārdiem.

NUMURU SAGLABĀŠANA GRĀMATĀ
NAME ?

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <1>.
_
2. Ar papildtastatūras burtu un ciparu taustiņiem ievadiet vārdu
un pēc pabeigšanas nospiediet <OK>.
PIEZĪME Nr. 1: ja nevēlaties ievadīt vārdu, tad vienkārši
nospiediet <OK>. Numurs tiks saglabāts bez vārda.
PHONE NUMBER ?
PIEZĪME Nr. 2: vārda ieraksta maksimālais garums ir 16
_
burti.
Kā ievadīt un rediģēt tekstus?
Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot papildtastatūras burtu un ciparu taustiņus.
Katram taustiņam ir piešķirti trīs līdz četri burti. Ar katru taustiņa piespiešanu tiek parādīti
tam piešķirtie burti un cipari. Ieraugot jums nepieciešamo burtu vai ciparu, pārstājiet spiest
taustiņu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, un ciparus, nospiediet
<MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).
Lai ievadītu īpašās rakstzīmes, nospiediet vēlreiz <1>.
Atstarpi var ievietot, nospiežot <#>. Lai atgrieztos, nospiediet <*>.
Vienreiz piespiežot <CLEAR> (<NOTĪRĪT>), tiks izdzēsts pēdējais ievadītais burts.
3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <OK>.
MEMORY LOCATION
Var saglabāt līdz pat 32 cipariem.
SPEED DIAL : [01]
4. Automātiski tiks parādīts tukšs ieraksts.
Lai saglabātu numuru šajā ierakstā, nospiediet <OK>.
5. Lai saglabātu to citā ierakstā, ievadiet divciparu ieraksta numuru un nospiediet <OK>.
PIEZĪME: ja jūs izvēlēsieties ierakstu, kurā jau ir ticis saglabāts
numurs, parādīsies paziņojums "OVERWRITE?"
("PĀRRAKSTĪT?"). Lai pārrakstītu ierakstu, nospiediet
OVERWRITE ?
<OK> vai arī atgriezieties automātiski izvēlētajā ierakstā.
01 : SUNNY
6. Parādīsies paziņojums "CONFIDENTIAL?"
("KONFIDENCIĀLS?"). Ja nav nepieciešams izmantot
slepenības funkciju, nospiediet <OK>. Lai piešķirtu
numuram slepenību, izvēlieties "YES" ("JĀ"), nospiežot
CONFIDENTIAL ?
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) un pēc tam
NO
nospiediet <OK>.
PIEZĪME: numurs, kas saglabāts kā slepens, netiks
parādīts, ja vien netiks ievadīts drošības kods. Gadījumā, ja slepenam numuram
mēģināsiet izmantot tiešā vai divciparu savienojuma funkciju, tiks pieprasīts ievadīt
drošības kodu.
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IERAKSTU MEKLĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ
Jūs varat meklēt tālruņu grāmatā saglabāto informāciju vairākos veidos un veikt
zvanus tieši no tālruņu grāmatas.
Meklēšana pēc vārda
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <1>(tālruņu grāmata),
<1> (meklēšana), <1> (vārds).
NAME ?

_

2. Ievadiet visu vārdu vai tā daļu un nospiediet <OK>.
Piemēram: ievadiet "A" un nospiediet <OK>, lai atrastu visus
▶ 01 : LATA
vārdus.

02 : VISHAL

3. Tālrunis parādīs atmiņas ierakstu numurus līdz ar pirmo
atbilstošo vārdu.
PIEZĪME: ja ierakstam neatbildīs neviens vārds, parādīsies
paziņojums "NO NAME MATCHES"
("NAV ATBILSTOŠU VĀRDU").

LATA
022255558282

4. Lai atrastu meklējamo vārdu, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) un nospiediet <OK>, lai
parādītu numuru.
ENTER LOCK CODE
PIEZĪME: ja mēģināsiet piekļūt slepenam numuram,
parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE"
("IEVADIET DROŠĪBAS KODU").
Ievadiet drošības kodu un nospiediet <OK>.

____

5. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet <REDIAL>
(<ATKĀRTOT>).

CALLING....
02255558282
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Meklēšana pēc tālruņa numura
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>) (tālruņu grāmata),
<1>(meklēšana), <2>(numurs).
2. Ievadiet visu numuru vai tā daļu, kuru atceraties un
PHONE NUMBER ?
nospiediet <OK>.
_
3. Tālrunis parādīs atmiņas ierakstus un vārdus, kas atbilst
jūsu ievadītajam ierakstam.
PIEZĪME: ja jūsu ierakstam neatbildīs neviens vārds, parādīsies paziņojums "NO NAME
MATCHES" ("NEVIENS VĀRDS NEATBILST").
4. Lai atrastu meklējamo vārdu, nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>,
<#>) un <OK>, lai parādītu numuru.
PIEZĪME: ja mēģināsiet piekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER
LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU"). Ievadiet drošības kodu un nospiediet
<OK>.
5. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
Meklēšana pēc atmiņas ieraksta
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <1> (tālruņu
grāmata), <1> (meklēšana), <3> (ieraksts).
2. Ievadiet trīsciparu atmiņas ieraksta numuru. Tālrunis
LOOK UP
parādīs informāciju, kas ir atmiņas ierakstā.
LOCATION
??
PIEZĪME: ja ievadīsiet tukša atmiņas ieraksta numuru,
parādīsies paziņojums "INVALID LOCATION!" ("NEDERĪGS IERAKSTS!").
3. Lai parādītu numuru, nospiediet <OK>.
PIEZĪME: ja mēģināsiet piekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER
LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU"). Ievadiet drošības kodu un nospiediet
<OK>.
4. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
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IERAKSTU DZĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ
Lai izdzēstu konkrētu numuru
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <1> (tālruņu
grāmata) un <3> (dzēst).
2. Nospiediet kādu no meklēšanas funkcijām –
<1> (vārds), <2> (numurs) vai <3> (ieraksts).
3. Saskaņā ar meklēšanas funkciju ievadiet vārdu, adresi
vai tālruņa numuru.
4. Izvēlēties izdzēšamo vienību, nospiežot
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)(vai <*>, <#>) un
nospiediet <OK>.
PIEZĪME: ja mēģināsiet piekļūt slepenam numuram,
parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE"
("IEVADIET DROŠĪBAS KODU").
Ievadiet drošības kodu un nospiediet <OK>.
5. Lai izdzēstu, vēlreiz nospiediet <OK>.
6. Lai apstiprinātu, vēlreiz nospiediet <OK>.
Lai atceltu, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>).

NAME ?
_

▶ 01 : AMIT
03 : SUNNY

AMIT
02255558282

ERASE?

#01
02255558282

- ERASED -

VISU IERAKSTU DZĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ
Lai izdzēstu no tālruņu grāmatas visus numurus
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības ir 0000.
Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 33. lappusi.
3. Nospiediet <7>(dzēst vārdus).
4. Lai apstiprinātu, nospiediet <OK>.
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ENTER LOCK CODE
____
ERASE ALL NAMES
YES

TIEŠAIS SAVIENOJUMS
Atmiņas ieraksti no 01 līdz 09 ir īpaši tiešā savienojuma ieraksti. Jūs varat piezvanīt
uz 01 - 09 ierakstos saglabātajiem numuriem, nospiežot
tikai vienu taustiņu.
1. Noņemiet klausuli vai nospiediet <SPEAKER>
(<SKAĻRUNIS>).
MEMORY 1
2. Nospiediet un mazliet paturiet nospiestā stāvoklī ieraksta
AMIT
numuru (1 - 9), kurā ir fiksēts numurs, kuram vēlaties
piezvanīt.
3. Parādīsies vārds un tālruņa numurs, un tālrunis
automātiski savienos ar konkrēto tālruņa numuru.
PIEZĪME: ierakstā Nr. 1 var ieprogrammēt ārkārtas
palīdzības dienestu tālruņa numuru vai izmantot to
CALLING....
balss pastam. Lūdzu, konsultējieties par to ar savu
02255558282
pakalpojumu sniedzēju.

DIVCIPARU ĀTRAIS SAVIENOJUMS
Atmiņas ieraksti no 10 līdz 99 ir paredzēti ātrajam divciparu savienojumam. Jūs
varat piezvanīt 10 - 99 ierakstā saglabātajiem numuriem, nospiežot pirmo ciparu, pēc
tam nospiežot un mazliet paturot nospiestā stāvoklī otru ciparu.
1. Noņemiet klausuli vai nospiediet <SPEAKER>
(<SKAĻRUNIS>).
2. Nospiediet pirmo atmiņas ieraksta numura ciparu,
MEMORY 23
pēc tam nospiediet otru ciparu un mazliet paturiet to
AMIT
Nospiestā stāvoklī.
Piemērs: lai piezvanītu 23 ierakstā saglabātajam numuram,
nospiediet <2>, pēc tam nospiediet un mazliet paturiet
nospiestu <3>.
CALLING....
3. Automātiski parādīsies saglabātais tālruņa numurs un
02255558282
tālrunis jūs savienos ar to.
PIEZĪME Nr. 1: ja jūs mēģināsiet izmantot tiešā vai
divciparu savienojuma funkciju slepenam numuram, tālrunis pieprasīs ievadīt drošības
kodu. Ievadiet drošības kodu un zvaniet.
PIEZĪME Nr. 2: ja mēģināsiet izmantot tiešā vai divciparu savienojuma funkciju tukšam
ierakstam, parādīsies paziņojums "EMPTY LOCATION" ("TUKŠS IERAKSTS").
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Noderīgas funkcijas
Zvanu vēsture
Jūsu tālruņa numura parādīšana
Šķidro kristālu ekrāna apgaismojums
Mikrofona izslēgšana
Pulksteņa režīma izvēle
Modinātāja uzstādīšana
Zvanu laika pārbaude un dzēšana
Brīdinājuma signālu iestatīšana
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ZVANU VĒSTURE
Tālrunis kopā saglabā pēdējos 100 izejošos numurus, 100 ienākošos numurus un
100 neatbildētos numurus (tikai gadījumā, ja ir ieslēgta zvanītāja identificēšanas
funkcija).
Jūs varat aplūkot šos numurus un piezvanīt tiem.
Izejošo zvanu sastādīšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture),
<3> (izejošie zvani).
1 : MISSED CALL
PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens izejošais
zvans, parādīsies paziņojums "OUTGOING CALL MEMORY 2 : INCOMING
EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU IZEJOŠO
ZVANU!").
2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet ▶ 01 : AMIT
02 : SUNNY
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL>
(<ATKĀRTOT>).
PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto izdarītā zvana laiku un datumu,
nospiediet <OK>. Pēc tam, lai sastādītu numuru, nospiediet
FRI 10/09 9: 45P
<REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz nospiediet <OK>,
AMIT
lai saglabātu numuru atmiņā.
PIEZĪME Nr. 2: lai atkārtoti sastādītu pēdējo numuru, kuram
esat zvanījis, vienkārši noņemiet klausuli un nospiediet
<REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

CALLING....
02255558282

Ienākošo zvanu numuru sastādīšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture),
<2> (ienākošie zvani).
PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens ienākošais zvans, parādīsies paziņojums
"INCOMING CALL MEMORY EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU IENĀKOŠO ZVANU!").
2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) vai <*>, <#>.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).
PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto saņemtā zvana laiku un datumu, nospiediet <OK>. Pēc tam,
lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz nospiediet <OK>,
lai saglabātu numuru atmiņā.
PIEZĪME Nr. 2: ienākošo zvanu vēsture ir pieejama tikai gadījumā, ja ir ieslēgta zvanītāja
identifikācijas funkcija.
Neatbildēto zvanu numuru sastādīšana
Lai aplūkotu neatbildēto zvanu sarakstu.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture), <1>(neatbildētie zvani).
PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens neatbildētais zvans, parādīsies paziņojums
"MISSED CALL MEMORY EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU NEATBILDĒTO ZVANU!").
2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) .
PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto saņemtā zvana laiku un datumu, nospiediet <OK>. Pēc tam,
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lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz nospiediet <OK>,
lai saglabātu numuru atmiņā.
PIEZĪME Nr. 2: neatbildēto zvanu vēsture ir pieejama tikai ja ir ieslēgta zvanītāja
identifikācijas funkcija.
Zvanu vēstures izdzēšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.
Lai to nomainītu, skatīt 33. lappusi.
3. Nospiediet <6> (dzēst ierakstus).
4. Nospiediet <1> (dzēst izejošos zvanus).
5. Lai apstiprinātu, nospiediet <OK>.
Tādā pašā veidā var izdzēst neatbildētos zvanus un citus
ierakstus.

ENTER LOCK CODE
____

ERASE OUTGOING
YES

Zvana taimera parādīšana
1. Pārslēdzieties uz zvana taimera displeju.
2. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>). Nospiediet <7> (konfigurēšana).
3. Nospiediet <1> (zvana taimeris).
4. Izvēlēties "ON" (ieslēgts) vai "OFF" (izslēgts).
5. Lai apstiprinātu, nospiediet <OK>.

JŪSU TĀLRUŅA NUMURA PARĀDĪŠANA
Jūsu tālruņa numura parādīšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <7> (konfigurēšana).
2. Nospiediet <6> (mans tālruņa numurs).

MY PHONE NUMBER
02255558282

ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA APGAISMOJUMS
Noregulējiet laiku, cik ilgi degs šķidro kristālu ekrāna apgaismojums.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <7> (konfigurēšana).
2. Nospiediet <3> (apgaismojums).
3. Nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>),
lai noregulētu laiku, cik ilgi vēlaties, lai būtu izgaismots ekrāns,
pirms tas izslēdzas.
Šķidro kristālu ekrāna kontrasta regulēšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <7> (konfigurācija).
2. Nospiediet <4> (kontrasts).
3. Lai noregulētu kontrastu, nospiediet <VOLUME KEY>
(<SKAĻUMS>) vai <*>, <#>.
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BACK LIGHT
►

10 SECONDS

CONTRAST

MIKROFONA IZSLĒGŠANA
Ar šo funkciju jūs varat atslēgt mikrofonu, lai jūsu sarunas biedrs nevarētu dzirdēt
jūs vai troksni jums apkārt. Šī funkcija ir pieejama tikai
tālruņa sarunas laikā.
1. Sarunas laikā nospiediet <MENU>(<IZVĒLNE>), <1>
MUTE
(ieslēgt/izslēgt mikrofonu). Displejā iemirgosies paziņojums
"MUTE" ("MIKROFONS IZSLĒGTS"), norādot,
02255558282
ka funkcija darbojas. Sarunas biedrs jūs vairs nedzird, taču jūs
varat viņu dzirdēt.
2. Lai atsāktu sarunu, vēlreiz nospiediet <MENU>(<IZVĒLNE>), <1>.

PULKSTEŅA REŽĪMA IZVĒLE
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <5> (laika
režīms).
2. Lai izvēlētos displeja laika režīmu, nospiediet
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*> , <#> ).
AM/PM: 0 - 12 stundu pulksteņa režīms ar norādi A vai P.
24 stundas: 24 stundu pulksteņa režīms.
3. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.

▶

TIME MODE
AM/PM

MODINĀTĀJA UZSTĀDĪŠANA
Jūs varat uzstādīt modinātāju, lai tas ieslēgtos katru dienu
vai arī tikai vienreiz.
▶
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <1>
(modinātājs).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties
"ON" (ieslēgt) un nospiediet <OK>.
3. Ievadiet modinātāja ieslēgšanās laiku un nospiediet <OK>.
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlieties
modinātāja darbības režīmu un pēc tam nospiediet <OK>.
"Daily" (katru dienu ): modinātājs ieslēgsies katru dienu.
"One time" (vienreiz ): modinātājs ieslēgsies vienreiz.
5. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) ievadiet
laiku, cik ilgi jāskan modinātāja signālam, nospiediet <OK>.
Ikonas joslā parādīsies zvana ikona. Iestatītajā laikā
iemirgosies ikona un paziņojums "ALARM TIME"
("MODINĀTĀJS") un ieslēgsies modinātājs. Lai izslēgtu
modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.
Modinātāja atslēgšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4>(laiks), <1>(modinātājs).
2. Izvēlēties "OFF" (izslēgt) ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)
(vai <*>, <#>) un nospiediet <OK>, lai saglabātu iestatījumu.
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ALARM
ON

07 : 00am
22 : 32pm
ALARM MODE
▶
DAILY

ZVANU LAIKA PĀRBAUDE UN DZĒŠANA
Pēdējā zvana laika pārbaude
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <2>
(pēdējais zvans).
2. Lai izietu, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>).

LAST CALL TIME
3:25

Kopējā ienākošo zvanu ilguma pārbaude
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <3>
(kopējais laiks), <1> (ienākošie zvani).
2. Lai izietu, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>).

INCOMING CALL
3:25

Izejošo zvanu kopējā ilguma pārbaude
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <3>
(kopējais laiks ), <2> (izejošie zvani).
2. Lai izietu, nospiediet <CLEAR> (<NOTĪRĪT>).

OUTGOING CALL
12:26:32

Kopējā zvanu ilgumu atiestatīšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <4> (laiks), <4>
(dzēst zvanu ilgumu).
2. Nospiediet <STORE> (<SAGLABĀT>).
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CLEAR CALL TIME
YES?

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLU IESTATĪŠANA
Jūs varat iestatīt savam tālrunim brīdinājuma signālus, kuri signalizē par:
- katru norunāto minūti;
- atrašanos ārpus pakalpojuma zonas.
Vienas minūtes brīdinājuma ieslēgšana/izslēgšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <5> (skaņas signāls),
<4> (vienas minūtes brīdinājums).
1 MINUTE ALERT
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>,<#>) izvēlieties
"ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
▶
OFF
3. Nospiediet <OK>.
PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu informēs par katru norunāto
minūti.
Pakalpojuma zonas brīdinājuma signāla ieslēgšana/izslēgšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <5> (skaņas signāls),
<5>(pakalpojuma signāls).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>,<#>) izvēlieties
SERVICE ALERT
"ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
▶
OFF
3. Nospiediet <OK>.
PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu
informēs par pakalpojuma signāla zonas uztveršanu vai zaudēšanu.
Savienojuma signāla ieslēgšana/izslēgšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <5> (skaņas signāls),
<7> (savienojuma signāls).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>,<#>) izvēlieties
"ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet <OK>.
PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu
informēs par zvana savienojumu ar jūsu sastādīto numuru.

CONNECT ALERT
▶

ON

Balss privātuma brīdinājuma ieslēgšana/izslēgšana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <5> (skaņas signāls),
<8> (balss privātuma brīdinājums).
2. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>,<#>) izvēlieties VOICE PRIV ALERT
"ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
▶
ON
3. Nospiediet <OK>.
PIEZĪME: kad ir ieslēgta šī funkcija, tālrunis ar skaņas signālu brīdina, ka ir ieslēgta balss
privātuma funkcija.
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Papildus funkcijas
Apsveikuma paziņojuma nomaiņa
Sistēmas atiestate
Tālruņa lietošanas ierobežošana
Tālruņa bloķēšana/atbloķēšana
Drošības koda nomaiņa
Pasaules pulkstenis
Kalkulators
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APSVEIKUMA PAZIŅOJUMA NOMAIŅA
Ar šo funkciju jūs varat nomainīt apsveikuma paziņojumu,
kas redzams tālruņa displejā gaidīšanas režīma laikā.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <7> (konfigurēšana).
2. Nospiediet <2>(apsveikuma paziņojums). Parādīsies
pašreizējais apsveikuma paziņojums.
3. Lai izmainītu paziņojumu, nospiediet <OK>.
4. Ievadiet jauno apsveikuma paziņojumu ar burtu un ciparu
taustiņiem.
PIEZĪME: lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet
<MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).
Piemēram: lai ievadītu "My phone" ("Mans tālrunis"),
nospiediet <6>, <9>, <9>, <9>, <#>, <7>, <MESSAGE>,
<4>, <4>, <6>, <6>, <6>, <6>, <6>, <3>, <3>.
5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.

1: CALL TIMER
2: GREETING

▼

MY Phon_

FRI

MY Phone
10/10
1:24A

SISTĒMAS ATIESTATE
Lai iestatītu tālrunim ražotāja noklusētos iestatījumus, jāveic šādas darbības:
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
FACTORY RESET
PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.
Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.
YES
3. Nospiediet <8> (ražotnes iestatījumi).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>)
izvēlēties "YES" ("JĀ").
PHONE
5. Nospiediet <OK>.
INITIALIZATION
6. Atiestates laikā displejā mirgos paziņojums
"PHONE INITIALIZATION" ("TĀLRUŅA INICIALIZĀCIJA").
Lai iestatītu savam tālrunim ražotāja noklusētos iestatījumus un dzēstu visus
lietotāja datus, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.
Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.
3. Nospiediet <9> (tālruņa atiestate).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "YES" ("JĀ").
5. Nospiediet <OK>.
6. Atiestates laikā displejā mirgos paziņojums
"PHONE INITIALIZATION" ("TĀLRUŅA INICIALIZĀCIJA").
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TĀLRUŅA LIETOŠANAS IEROBEŽOŠANA
Jūs varat ierobežot tālruņa lietošanu personām, kurām tas nav atļauts.
Izejošo zvanu ierobežošana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.
Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.
3. Nospiediet <3> (ierobežot), <1> (izejošie zvani).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>)
izvēlēties "ON" (ieslēgt).
5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.
Šajā režīmā, ja kāds mēģinās zvanīt, parādīsies
paziņojums "OUTGOING CALL RESTRICTED"
("IZEJOŠIE ZVANI NAV ATĻAUTI") un veikt zvanu
nebūs iespējams.
Starptautisko zvanu ierobežošana
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
3. Nospiediet <3> (ierobežot), <2> (starptautiskie zvani).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>)
izvēlēties "ON" (ieslēgt).
5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.
Šajā režīmā, ja kāds mēģinās izdarīt starptautisku zvanu
(liekot numura priekšā "00"), parādīsies paziņojums
"INTERNATIONAL RESTRICTED" ("STARPTAUTISKIE
ZVANI NAV ATĻAUTI") un veikt zvanu nebūs iespējams.

1: OUTGOING ▼
2: INTERNATIONAL

OUTGOING CALL
▶
ON
OUTGOING CALL
RESTRICTED

▶

INTENATIONAL
ON

INTERNATIONAL
RESTRICTED

TĀLRUŅA BLOĶĒŠANA/ATBLOĶĒŠANA
Jūs varat nobloķēt savu tālruni, lai zvanus nevarētu veikt neviena persona, kurai tas
nav atļauts. Jūs joprojām varat saņemt ienākošos zvanus. Tālruņa izslēgšana
neatbloķēs tālruni. Tālrunis būs nobloķēts līdz brīdim, kad jūs to atbloķēsiet.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
- LOCKED 3. Nospiediet <4> (automātiskā bloķēšana).
FRI
10/11 2:44P
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>)
izvēlēties "ON" (ieslēgt).
5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.
PIEZĪME Nr. 1: kad tālrunis ir nobloķēts, ir redzams paziņojums "LOCKED"
("BLOĶĒTS").
PIEZĪME Nr. 2: kad tālrunis ir nobloķēts, zvana veikšanai jums jāievada drošības kods.
PIEZĪME Nr. 3: jūs joprojām varat saņemt ienākošos zvanus.
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DROŠĪBAS KODA NOMAIŅA
Ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.
Jūs varat nomainīt drošības kodu, ievadot jebkādu četru ciparu kodu.
1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.
ENTER NEW CODE
3. Nospiediet <1> (nomainīt kodu).
____
4. Ievadiet savu jauno drošības kodu.
PIEZĪME: kodam jābūt no četriem cipariem.
5. Nospiediet <OK>.
6. Vēlreiz ievadiet jauno drošības kodu, lai pārliecinātos
par tā pareizību.
CONFIRM NEW CODE
7. Lai apstiprinātu, nospiediet <OK>.
____
PIEZĪME: gadījumā, ja otrreiz ievadot kods atšķirsies no
pirmajā reizē ievadītā koda, parādīsies paziņojums "CODE
NOT MATCHED TRY AGAIN!" ("KODS NEATBILST, MĒĢINIET VĒLREIZ!").

PASAULES PULKSTENIS
Ar pasaules pulksteni jūs varat pārbaudīt, kāds ir pašreizējais
reālais laiks lielākajā pilsētās visā pasaulē.
Ekrānā būs redzams pilsētas nosaukums, pašreizējais
datums un laiks.

1: WORLD CLOCK
2: CALCULATOR

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <6>
(utilītprogramma), <1> (pasaules pulkstenis).
2. Izvēlieties <1> (aplūkot pulksteni), ar
<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) – pilsētu,
kas atbilst jūsu laika zonai.
3. Tiks parādīts vietējais datums un laiks.

KALKULATORS
Ar šo funkciju jūs varat izmantot tālruni kā kalkulatoru.
Ar kalkulatoru var veikt pamata aritmētiskās darbības:
saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1: WORLD CLOCK

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <6> (utilītprogramma),2: CALCULATOR
<2> (kalkulators).
2. Ar ciparu taustiņiem ievadiet pirmo ciparu.
3. Lai izvēlētos veicamās aritmētiskās darbības simbolu,
253+35
izmantojiet <*>, <#>.
=288
4. Lai aprēķinātu rezultātu, nospiediet <OK>.
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Izvēles funkcijas
Zvana pārsūtīšana
Zvana gaidīšana
Trīspusējais konferences zvans
Datu pārraides pakalpojums
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Zvana pārsūtīšana
Zvana pārsūtīšana ir funkcija, kas ļauj jums pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu tālruņa
numuru pat ja jūsu tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus pakalpojuma pārklājuma zonas. Lai
pieslēgtu zvanu pārsūtīšanas pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvana gaidīšana
Zvana gaidīšanas funkcija brīdinās jūs par otru ienākošo zvanu tālruņa sarunas laikā.
Saņemot otru ienākošo zvanu, atskanēs brīdinājuma signāls. Lai atbildētu uz zvanu,
nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai viegli vienreiz uzsitiet pa klausules augšējo
ligzdu. Vēlreiz nospiežot <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai uzsitot par klausules augšējo
ligzdu jūs atkal tiksiet savienots ar pirmo zvanu. Lai pieslēgtu zvana gaidīšanas
pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Trīspusējais konferences zvans
Trīspusējais konferences zvans ir funkcija, kas ļauj jums sarunāties vienlaikus ar diviem
citiem cilvēkiem. Sarunas laikā ar vienu cilvēku viegli uzsitiet par klausules augšējo ligzdu
un izveidojiet savienojumu ar trešo cilvēku. Pēc tam, lai savienotu visus trīs runātājus,
nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz viegli uzsitiet pa klausules augšējo
ligzdu. Lai pieslēgtu trīspusējā konferences zvana pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.

Datu pārraides pakalpojums
Datu pārraides pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un ir pieejams tikai gadījumā, ja jūsu
pakalpojumu sniedzējs to atbalsta. Konsultējieties par tā pieejamību ar savu
pakalpojumu sniedzēju. Jūsu personālā datora pieslēgšanai nepieciešams papildu
atsevišķs kabelis.
1. Pieslēdziet tālruni savam personālajam datoram ar piegādāto "Axesstel" USB datu
kabeli.
2. Lai izveidotu savienojumu ar jūsu personālo datoru, lūdzu, iepazīstieties ar datu
pārraides pakalpojuma komplektā iekļauto rokasgrāmatu.
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Cita informācija
Izvēlnes opciju tabula
Tehniskie dati
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IZVĒLNES OPCIJU TABULA
I

II
SEARCH
(MEKLĒT)

1. TĀLRUŅU
GRĀMATA

III
NAME (VĀRDS)
NUMBER (NUMURS)
LOCATION
(IERAKSTS)

STORE
(SAGLABĀT)
ERASE
(DZĒST)

MSG OPTION
(ZIŅOJUMU
OPCIJAS)

3. ZVANU VĒSTURE

Izmanto, lai meklētu tālruņa numuru
tālruņu grāmatā pēc vārda / numura /
atmiņas ieraksta numura.
Izmanto tālruņa numura un
saglabāšanai tālruņu grāmatā.

NAME (VĀRDS)
NUMBER (NUMURS)
LOCATION
(IERAKSTS)

NEW MESSAGE
(JAUNS
ZIŅOJUMS)
INBOX (IESŪTNE)
VOICE
MSG
(BALSS
ZIŅOJUMS)
TEMPLATES
(VEIDNES)
SAVED
MSG
(SAGLABĀTIE
ZIŅOJUMI)
DRAFT
MSG
(ZIŅOJUMU
MELNRAKSTI)
ERASE
MSG
(DZĒST
ZIŅOJUMUS)
2. ZIŅOJUMI

Paskaidrojums

vārda

Izmanto tālruņa numura dzēšanai no
tālruņu grāmatas.
Nosūtīt jaunu ziņojumus.
Saņemtās īsziņas.
Ziņojumapmaiņas pakalpojumi.
Atvērt iepriekš saglabātās veidnes.
Parādīt nosūtītos
ziņojumus.

un

saglabātos

Parādīt
saglabātos
melnrakstus.

ziņojumu

Dzēst saņemtos ziņojumus.
MSG
ALERT
(ZIŅOJUMA SIGNĀLS)
MSG ALERT TYPE
(ZIŅOJUMA SIGNĀLA
VEIDS)
SET
REMINDER
(IESTATĪT ATGĀDNI)
MSG
PRIORITY
(ZIŅOJUMA
PRIORITĀTE)
SAVE
SENT MSG
(SAGLABĀT
NOSŪTĪTOS
ZIŅOJUMUS)
AUTO
DELETE
(AUTOMĀTISKĀ
DZĒŠANA)
EDIT
TEMPLATE
(REDIĢĒT VEIDNI)

MISSED
CALL
(NEATBILDĒTIE
ZVANI)
INCOMING
(IENĀKOŠIE
ZVANI)
OUTGOING
(IZEJOŠIE ZVANI)
ALL CALL LIST

Iestatīt ziņojuma signālu.
Iestatīt ziņojuma signāla veidu.
Iestatīt ziņojuma atgādni.
Iestatīt noklusēto ziņojuma prioritāti.
Automātiski
ziņojumus.

saglabāt

nosūtītos

Automātiski dzēst saņemtos ziņojumus,
ja IESŪTNE ir pilna.
Rediģēt noklusētās veidnes.
Saglabātie neatbildētie ienākošie zvani.
Saglabātie nesen
tālruņu numuri.

saņemto

zvanu

Saglabātie nesen sastādītie tālruņu
numuri.
Parāda visu veidu zvanu žurnālu.
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(VISU
ZVANU
SARAKSTS)
ALARM
(MODINĀTĀJS)
LAST
CALL
(PĒDĒJAIS
ZVANS)
4. LAIKS

5. SKAŅAS
SIGNĀLI

6.
UTILĪTPROGRAMMAS

7.
KONFIGURĒŠANA

TOTAL
TIME
(KOPĒJAIS
LAIKS)

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Parāda pēdējā zvana ilgumu.
INCOMING
(IENĀKOŠIE ZVANI)
OUTGOING (IZEJOŠIE
ZVANI)

CLR CALL TIME
(DZĒST KOPĒJO
LAIKU)
TIME
MODE
(PULKSTEŅA
LAIKA REŽĪMS)

AM / PM
24 HOURS
(24 STUNDAS)

RING
TYPE
(ZVANA VEIDS )

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

RING
TONE
(ZVANA TONIS)
RING
VOLUME
(ZVANA
SKAĻUMS)
1 MIN ALERT
(VIENAS
MINŪTES
SIGNĀLS)
SERVICE ALERT
(PAKALPOJUMA
SIGNĀLS)
ALARM
TONE
(MODINĀTĀJA
SIGNĀLS)
CONNECT ALERT
(SAVIENOJUMA
SIGNĀLS)
VP ALERT
(PRIVĀTUMA
BRĪDINĀJUMS)
WORLD CLOCK
(PASAULES
PULKSTENIS)

Parāda kopējo ienākošo zvanu laiku.
Parāda kopējo izejošo zvanu laiku.
Atiestata kopējo zvanu laiku.
Pulkstenis: 12/24 stundu laika režīms.
Pulkstenis: 24 stundu laika režīms.
Izvēlēties, vai tālrunis par ienākošo
zvanu informē ar skaņas signālu vai
tikai paziņojumu.
Izvēlēties zvana toni.
Noregulēt zvana skaļumu.

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Signāls pēc katras sarunas minūtes.

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Brīdinājuma signāls par to, ka tālrunis
atrodas pakalpojuma signāla zonā vai
atrodas ārpus tās.
Izvēlēties modinātāja signāla toni.

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Signāls par zvana savienojumu.

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Brīdinājuma
signāls
par
balss
privātuma funkcijas režīmu zvana laikā.

VIEW
CLOCK
(APLŪKOT
PUILKSTENI)
SET
LOCATION
(IESTATĪT
ATRAŠANĀS VIETU)

CALCULATOR
(KALKULATORS)
CALL TIMER
(ZVANA
TAIMERIS)
GREETING
(APSVEIKUMS)

ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

BACK LIGHT
(EKRĀNA
APGAISMOJUMS)

Always off (Vienmēr
izslēgt)/
10, 30, 60 sekundes/
Always on (vienmēr
ieslēgt)

CONTRAST
(KONTRASTS)
LANGUAGE

Ieslēgt / izslēgt modinātāju.

Parāda pulksteņa
pasaules vietās.

laiku

dažādās

Iestatīt savas laika zonas pilsētu.
Tālruni var izmantot kā kalkulatoru.
Ieslēgt vai izslēgt zvana taimeri.
Izmainīt apsveikuma paziņojumu.

ENGLISH / CZECH
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Iestatīt
ekrāna
hronometrāžu.
Noregulēt šķidro
kontrastu.
Izvēlēties valodu.

apgaismojuma

kristālu

ekrāna

(VALODA)
DATE FORMAT
(DATUMA
FORMĀTS)
MY PHONE #
(MANS TĀLRUNIS
#)
CHANGE CODE
(NOMAINĪT
KODU)

RESTRICT
(IEROBEŽOT)

AUTO
LOCK
(AUTOMĀTISKĀ
BLOĶĒŠANA)
VERSION
(VERSIJA)

8. DROŠĪBA
ERASE LOGS
(DZĒST
ŽURNĀLUS)

9. DATU
PĀRRAIDES
PAKALPOJUMI

ERASE
NAMES
(DZĒST VĀRDUS)
FACTORY RESET
(RAŽOTNES
IESTATĪJUMI)
PHONE RESET
(TĀLRUŅA
ATIESTATE)
COM PORT
(SAKARU
PIESLĒGVIETA)
DATA BAUD
(DATU ĀTRUMS)
SET RECEIVE
(IESTATĪT
REŽĪMU)

MM/DD, DD/MM

Iestatīt datuma formātu.
Parādīt jūsu tālruņa numuru.
Mainīt drošības kodu.

OUTGOING (IZEJOŠIE
ZVANI)
INTERNATIONAL
(STARPTAUTISKIE
ZVANI)
LONG
DISTANCE
(TĀLSARUNAS)
ON / OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT)

Ierobežot izejošos zvanus.
Ierobežot starptautiskos zvanus.
Ierobežot tālsarunu zvanus.
Bloķēt tālruni.
Parādīt ziņas par tālruņa aparātu.

OUTGOING
CLR
(DZĒST
IZEJOŠOS
ZVANUS)
INCOMING
CLR
(DZĒST IENĀKOŠOS
ZVANUS)
MISSED
CLEAR
(DZĒST
NEATBILDĒTOS
ZVANUS)
ALL
CALL
CLR
(DZĒST
VISUS
ZVANUS)

Dzēst izejošo zvanu vēsturi.
Dzēst ienākošo zvanu vēsturi.

Dzēst neatbildēto zvanu vēsturi.

Dzēst visu zvanu vēsturi.
Dzēst visus ierakstus tālruņu grāmatā.
Iestatīt noklusētos iestatījumus.
Iestatīt noklusētos iestatījumus
dzēst lietotāja datus.

SERIAL / USB

Iestatīt pieslēgvietas veidu.

19.2 / 115.2 Kbps

Iestatīt datu sakaru ātrumu.

VOICE ONLY (TIKAI
BALSS)
FAX ALWAYS (FAKSS)
MODEM
ALWAYS
(MODEMS)

Iestatīt darbības režīmu.
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TEHNISKIE DATI
PX310
PX310F
Frekvences
PX320
diapazons
PX320F
PX330
PX330F
Kanāla frekvenču joslas platums
Frekvences stabilitāte
Ārējie izmēri (mm)
Svars
Nosūtīšanas jauda
Darba temperatūra
Relatīvais mitrums
Adapteris
Baterija

Uztveršana: 462 ~ 468 MHz
Pārraide: 452 ~ 458 MHz
Uztveršana: 869 ~ 894 MHz
Pārraide: 824 ~ 849 MHz
Uztveršana: 1930 ~ 1989 MHz
Pārraide: 1850 ~ 1909 MHz
CDMA 1.23 MHz
0.4 ppm
205 x 115 x 37 mm
500 g (ar bateriju)
Maksimālā: 0.23 W E.R.P
-20 ~ + 50 grādi pēc Celsija
5% ~ 90%
Ieejas līdzstrāva: 100~240V 50 ~ 60Hz
Izejas maiņstrāva: 5.5V/1A
Gaidīšanas
16 mA (slota cikla indekss: 2)
režīmā
72 stundas
Sarunu
2,5 stundas
režīmā
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