INSTRUKCJA OBSŁUGI
URZĄDZENIE TELEFONICZNE
SYGNAŁ ŚWIETLNY DZWONKA

UT-7 (TA-783)

wersja 1.0

Wstęp
Urządzenie UT-7 wzmacnia sygnał dzwonka telefonicznego, posiada także sygnalizator świetlny, który
włącza się, gdy dzwoni telefon. Istnieje możliwość ustawienia natężenia sygnału świetlnego. Urządzenie jest
doskonałym rozwiązaniem dla osób niedosłyszących. Znajduje zastosowanie w dużych pomieszczeniach.
Ostrzeżenie
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek
własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie.
Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób
instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich
wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących.
1. Zawartość opakowania
- urządzenie UT-7A,
- instrukcja obsługi w języku angielskim,
- niniejsza instrukcja obsługi.
Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych
uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności
zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą.
2. Zawartość instrukcji
Instrukcja ta zawiera opis UT-7 z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed
przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w
szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu.
3. Zasady bezpieczeństwa
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
- upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się
para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie - należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje.
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4. Instalacja sprzętu
Urządzenie można podłączyć na dwa sposoby. Sposób instalacji przedstawiony jest na poniższych
rysunkach:
Opcja A:
UT-7
przełącznik
sygnał świetlny

sygnał świetlny i dźwiękowy

gniazdko
telefoniczne

telefon

Opcja B:
UT-7
UT-7

rozdzielacz

przełącznik
sygnał świetlny

gniazdko
telefoniczne

sygnał świetlny i dźwiękowy

telefon
telefon
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5. Konserwacja
UT-7 nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej
podstawie, lub jego trwałe przymocowanie.
6. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy
gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych
nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub
odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można
oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa
utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie
postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz
lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich
przepisach lokalnych.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. ą
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