
PTV100

Bruksanvisning

Säkerhetsinformation
Läs denna bruksanvisning noggrant. Öppna under inga
omständigheter enheten eller utför reparationer själv.

Avfallshantering
Du är skyldig att göra dig av med förbrukningsvaror på ett
korrekt sätt i enlighet med de lagliga bestämmelserna.
Symbolen på produkten visar att elektriska och
elektroniska apparater och batterier måste kasseras
separat från inhemska avfall på lämpliga
insamlingsplatser tillhandahålls av den offentliga avfall
myndigheterna. Batterier kan också ofta tas om hand vid
försäljningsstället. Förpackningsmaterial måste kasseras
enligt lokala föreskrifter.

Använda PTV100
När "Shake" funktionen på din Powertel PTV 100 är satt till ’På’
kommer den att vibrera varje gång du får ett inkommande samtal.

1 Anslut produkten som visas i diagrammet.
2 Ställ in "Shaker"−funktionen på din Powertel produkt till

"På" (se din Powertel bruksanvisning).
3 Placera PTV 100 under kudden / eller madrass mm.

för att göra dig uppmärksam på ett inkommande
samtal.

Underhåll
� Rengör höljet med en mjuk fluff fri trasa.
� Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Garanti
Denna apparat har två års normal varugaranti. Vid eventuell
reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs
endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller
liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt
brukande eller något annat missförhållande på användarens sida.
Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller
andra elektriska spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens
anslutning under åskväder. När det gäller klagomål, förbehåller vi
oss rätten att reparera eller ersätta defekt delar eller utbytta
enheten. Reservdelar eller enheter blir vår egendom. Rätt till
ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns någon
bevis eller uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.
Om din utrustning visar tecken på fel under garanti, vänligen tillbaka
till försäljningsstället där du köpte AMPLICOMMS utrustning
tillsammans med inköpskvitto. Alla rättigheter till fordringar enligt
villkoren i garantin i enlighet med detta avtal måste hävdas enbart
med När det gäller din försäljningsställe. Två år efter köp av våra
produkter, hävdar enligt villkoren i garantin kan inte längre göras
gällande.

Försäkran om överensstämmelse
Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU−direktivet: 
1999 / 5 EU−direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning
utrustning och om ömsesidigt erkännande av deras
överensstämmelse. Överensstämmelse med ovannämnda direktiv
bekräftas av CE−märket på enheten. Du hittar hela försäkran om
överensstämmelse finns på vår hemsida www.amplicomms.eu.
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