Stisknutí omylem

GDP-04i RF GSM stolní telefon
RC-87 osobní tísňové tlačítko

Píp
5s

Co je dobré vědět
1. Když stisknete SOS
tlačítko, červená dioda
začne blikat a tlačítko pípá,

2. Dioda bliká 5 sekund. Pokud
jste stiskli tlačítko omylem,
další stisknutí během těchto
5 sekund zruší nouzový signál.

3. Pokud stisknete tlačítko během
5 sekund, nouzový signál je zrušen.

Přijmutí hovoru

Volání
(Zvedněte sluchátko a stiskněte
tlačítko rychlé volby)

Technické parametry - RC-87 osobní tísňové tlačítko
Napájení

lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)

Typická životnost baterie

cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)

Komunikační pásmo

868,5 MHz, protokol Oasis

Komunikační dosah

cca 50 m (přímá viditelnost)

Prostředí

venkovní chráněné

Stupeň krytí

IP44

Rozsah pracovních teplot

-25 až +50 °C

CZ

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko rychlé volby

Přijměte hovor zvednutím sluchátka

Psaní a posílání textových zpráv

Podmínky provozování

ČTÚ VO-R/10/04.2012-7

Splňuje požadavky:

ČSN ETSI EN 300220,ČSN EN 50130-4,
ČSN EN 55022,ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50134-2

FCC ID VL6RC87

Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426 / 2000Sb.,
481/2012Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.
Note: Although this product does not contain any harmful materials we suggest you return the product to the dealer
or directly to the producer after use. See www.jablotron.com for details.
Poznámka:
Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo
elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.

1. Stiskněte

2. Napište zprávu

Hlasitost vyzvánění

3. Zprávu odešlete
stisknutím pravého
tlačítka pod displejem

4. Vyberte příjemce tlačítkem
rychlé volby

Hlasitost hovoru

Technické parametry - GDP-04i RF GSM stolní telefon
Více v přiložené uživatelské příručce pro GSM stolní telefon.
Během vyzvánění šipkami nahoru
a dolů nastavte jeho hlasitost

GR-BASIC – MZZ22300

www.jablotron.com

Během hovoru upravte šipkami nahoru a dolů
hlasitost ve sluchátku

Jak funguje SOS tlačítko

SOS volání
Ukládání SOS kontaktů

SOS

(tlačítka rychlé volby)

2s

1. kontakt
2. kontakt
3. kontakt

Stisknutím SOS tlačítka váš JabloPhone zavolá nebo pošle SMS až pěti přednastaveným kontaktům.

Přidání dalšího SOS tlačíka
2. Uložte číslo podržením tlačítka
rychlé volby

1. Napište číslo

3. Nadepište jméno

Nastavení kontaktů pro SOS volání stiskem SOS tlačítka

CZ
Takto můžete uložit
až 5 SOS čísel.

1. V menu telefonu zvolte...

1. V menu telefonu zvolte...
>
>
>
>

Nastavení
Tlačítka a detektory
Nastavení SOS kontaktů
Přidat...

>
>
>
>

2. Vyberte telefonní číslo z uložených
kontaktů stisknutím prvního písmene
jména (K - jako Katka)

2. Stiskněte další SOS tlačítko

Nastavení
Tlačítka a detektory
Má tlačítka a detektory
<Přidat...>

Tip: Pojmenujte tačítko podle majitele tlačítka
(např. Babička Jana), nebo pokud máte
v domácnosti více tlačítek, pojmenujte je
podle umístění (např. Kuchyň, Koupelna).

Hovor + SMS
Hovor
SMS

3. Pojmenujte tlačítko
3. Potvrďte telefonní číslo

4. Vyberte upozornění

Vlastnosti

Vyzkoušejte si SOS tlačítko

typická
životnost

SOS

baterie
50m

Stisknutím SOS tlačítka zavoláte nebo pošlete SMS na čísla, která
jste si právě nastavili

Vyzkoušejte dosah bezdrátového SOS tlačítka

3 roky

