
1

AMPLIDECT350
Trådlös DECT-telefon med inbyggd hörslinga  

Bruksanvisning
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INTRODUCTION
Congratulations on purchasing your Geemarc AD350 
telephone. This telephone offers all the advantages of 
cordless technology (compliant with Digitally Enhanced 
Cordless Telecommunications-DECT standard) together 
with an easy to see big button keypad, ideal for those 
who suffer with poor sight. This telephone is also hearing 
aid compatible. 
Its is important that you read the instructions below in 
order to use your Geemarc telephone to its full potential. 
Keep this user guide in a safe place for future reference. 
This guide explains how to use the following telephone:
AD350

AMPLIDECT350, Art nr  273110
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FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Inledning 
Tack för att Du har valt att köpa en AMPLIDECT350 telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli 
nöjd med produkten. 

Varning!  
Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en 
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att alla användare känner till 
detta. 

AMPLIDECT350 har inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med en del digitala 
hörapparater, men ej med analoga hörapparater. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls 
på vanligt sätt mot örat.

OBS!  
För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid 
kraftigt åskväder. 

Säkerhetsinformation 
Det är viktigt att du läser nedanstående information innan du börjar använda telefonen. 

1. Observera varningstexterna på produkten 

2. Placera basstationen på ett jämnt och torrt underlag så att den står säkert. Dra 
sladdarna så att det inte finns någon risk att du eller någon annan snubblar på dem. 

3. Ta ur strömsladden ur eluttaget om du behöver rengöra telefonen. Använd endast en 
fuktig rengöringsduk, utan tillsats av rengöringsämnen. 

4. Se till att inga föremål står på el- eller telesladd så att de kläms. 

5. Utsätt aldrig telefonen för stark värme, direkt solljus, starka rengöringsmedel, ånga, 
fukt eller damm. 

6. Anslut endast godkända tillbehör till telefonen. 

7. Öppna aldrig bas- eller handenheten. Detta för endast utföras av fackman. 

8. Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll enligt symbolen i batterifacket. Se 
detaljerad information i kapitlet om batterier och laddning. 
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9. Använd aldrig standardbatterier eller alkaline batterier. Använda batterier får ej slängas 
i hushållssoporna. 

10. Plocka ut batterierna ur handenheten om telefonen står oanvänd under en längre tid 
(1 månad).

11. Använd endast bifogad strömkabel. 

12. Se till att telefonen är utom räckvidd för småbarn. 

13. Använd inte telefonen om den visar ytliga skador p.g.a. att den tappats i golvet eller 
dylikt.

14. Telefonen är avsedd för användning i temparaturer från 5° C till 45° C.

Förpackningens innehåll 
Förpackningen innehåller följande delar: 

• Telefon (handenhet) och fästklämma 

• Basenhet (med inbyggd laddning) 

• Nätadapter 

• Telefonsladd 

• 3 st laddningsbara batterier (NiMH) 

• Bältesklämma
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Bildöversikt och knappfunktioner

Displayval vänster

Navigering uppåt

Hörtelefon

Återuppringning

Nummer-/bokstavsknappar

Avsluta samtal

Navigering nedåt/
telefonbok

Display

Mikrofon

Internsamtal
Displayval höger

Ljussignal

Kortnummerknappar M1-M4

Stjärna/knapplås

Handenhet

Vibrator

1 32 
4 65 
7 9 8 

0

A
B
C

J
K
L

T
U
V

G
H
I

P
Q
R
S

D
E
F

M
N
O

W
X
Y
Z

Uppringnings-/svarsknapp/
högtalare

Fyrkant/ficklampa

Fästklämma

Högtalare

Batterilock
1 32 
4 65 
7 9 8 

0

A
B
C

J
K
L

T
U
V

G
H
I

P
Q
R
S

D
E
F

M
N
O

W
X
Y
Z

Laddningskontakter
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Volymkontroll

Uttag hörlurar/
halsslinga

Tonkontroll

Förstärkningsknapp
(upp till 30dB)

Basstation (ovanifrån)

8

   

Base Description (Top) : AMPLIDECT350 

Tone Control 

Amplify 
(AMP)  
Button 

Volume 
Control 

Headset 
Jack

9

Charge pins 

Page 
botton

Charge indicator 
lights steadily 
while the handset 
is charging. 

In use indicator flashes when 
you press the key. It also 
flashes when you page the 
handset. 

Laddningsstift

Sökning handenhet

Blinkar när du trycker på 
□-knappen och när du 
söker handenhet

Laddningslampa lyser när 
handenheten laddas
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Beskrivning av knappfunktioner 
Ringa/svara på samtal

Aktiverar högtalaren om den trycks ner under samtal, se beskrivning 
sid XXX

Avsluta samtal 

Används även som avstängningsknapp om den hålls intryckt en 
längre stund, se sid xx.

Navigeringsknapp

Mitten av navigeringsknappen används som ”soft key”. Varje gång du 
trycker ändras texten i displayen. 

  Uppåt 

Förflyttning uppåt i menylistan.

Öka volym i handenheten/högtalaren under pågående samtal.

Öppna lista för mottagna samtal, se beskrivning sid xx.

  Nedåt / telefonbok

Förflyttning nedåt i menylistan. Sänka volym i handenheten/
högtalaren under pågående samtal.Öppna telefonboken, se 
beskrivning sid xx.. 

  Internsamtal 

Ringa till annan handenhet. Flytta över ett samtal till en annan 
handenhet. Koppla upp ett konferenssamtal med externt samtal och 
annan handenhet. 
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Återuppringning

Öppna återuppringningslistan, se beskrivning sid xx. Lägga till 
uppringningspaus. 

Displayval höger/vänster 

Verkställa den funktion som står angiven längst ner i displayen, närmast 
ovanför knappen. Funktionen ändras beroende på var i menyerna du 
befinner dig. 

Stjärna 

Tryck och håll nere för att aktivera/avaktivera knapplås. Koppla upp 
konferenssamtal, se beskrivning sid xx.

Snabbvalsknappar (ett knapptryck) 

Snabbvalsknappar finns för fyra nummer som rings upp med endast ett 
tryck (M1-M4). 

0 

Tryck och håll nere nollan i standby-läge tills symbolen  syns i 
displayen för att aktivera vibrator och ljussignal. Tryck och håll nere 
nollan igen tills dess att symbolen försvinner för att avaktivera 
funktionerna.

Lägg till symbol Paging 

Du kan söka efter en handenhet genom ett kort tryck på denna knapp 
på basenheten (mindre än 5 sekunder). Handenheten ringer i ungefär 
60 sekunder. 

M1 M4~
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Beskrivning av symboler i displayen 
Nytt samtal 
Indikerar att du missat ett eller flera samtal. 

Meddelande väntar 
Indikerar att du har ett eller flera röstmeddelanden. 

Lur av 
Indikerar att linjen är upptagen. 

Hands-free 
Indikerar att hands-free funktionen är aktiverad. 

Batterisymbol 
Indikerar batterinivå. 

Vibratorsymbol 
Indikerar att vibrator och ljussignal är aktiverade. 

Signalsymbol 
Indikerar signalstyrka mellan bas- och handenhet. Om handenheten 
är för långt från basstationen blinkar symbolen. 

Larmsymbol 
Visar att larmet är aktiverat. 

Knapplås 
Visar att knapplåset är aktiverat.

Förstärkningsknappen
Visar om förstärkning är aktiverad 
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Ansluta telefonen 
1. Anslut telefonsladden i basenheten och i telefonjacket

2. Anslut nätadaptern i vägguttaget och anslut sladden till basenheten.

OBS!  
Telefonen fungerar ej vid strömavbrott!

16

INSTALLATION 

Connecting Lines 
1. Connect one end of the phone line cord to the phone 
line jack of the base, and the other end to a standard 
phone wall outlet. 
2. Connect the modular end of the AC power adapter to 
the power jack of the base, then plug the AC adapter into 
a standard AC wall outlet. 

CAUTION : During a mains power failure there is no 
manner to receive or make any calls; including the SOS 
call number (112 ) 
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Sätta i batterier 
1. Skjut batterilocket i pilens riktning för att öppna batterifacket. 

2. Sätt in medföljande batterier i den riktning som visas i batterifacket. 

3. Skjut tillbaka batterilocket när du satt in batterierna. 

4. Batterierna laddas när handenheten är placerad i basstationen. 

OBS!  
Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll, se batterifackets botten. 

För att batterierna skall kunna laddas korrekt måste handenheten vara placerad i 
basenheten (se punkt 4) i minst 15 timmar innan den används första gången. 

Telefonen har inbyggt skydd för att undvika överladdning. Om batterierna laddar dåligt 
bör du byta ut batterierna. Var noga med att använda samma typ av laddningsbara NiMH-
batterier, 600-800mAh. Använd aldrig vanliga alkaliska batterier.

17

Installing Batteries 
The rechargeable Ni-MH batteries (AAA size) come with 
your phone. Install the battery before using your phone. 
1. Slide the battery cover in the direction of the arrow and 
pull it out.
2. Insert new batteries as indicated, matching correct 
polarity (+,-). 

Note: Reversing the polarity may damage the handset. 
3. To replace the battery cover, slide the cover up until it 
snaps in place. 
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Batterier och laddning 
Placera handenheten i basenheten med knappsatsen vänd mot dig. Handenheten avger en 
kort signal som bekräftar att den är korrekt isatt. Batterisymbolen i handenhetens display 
blinkar stegvis vilket bekräftar att den laddar och laddningslampan vid batterisymbolen på 
basenheten visar ett fast rött sken. 

OBS! 
Batterierna måste laddas i minst 15 timmar innan telefonen används första gången! 

Telefonen levereras med miljövänliga NiMH uppladdningsbara batterier. Batterierna har 
lång livslängd förutsatt att de används på ett korrekt sätt. Taltiden är ca. 3-5 timmar och 
standby är ca. 2-3 dagar. Telefonen fungerar med batterier upp till 800mAH. 

Det tar minst 15 timmar att ladda batterierna första gången eller om de är helt urladdade. 
Batterisymbolen i handenhetens display blinkar under laddningen. När batterierna är 
fulladdade visas en ifylld batterisymbol i displayen Telefonen har inbyggt skydd som 
förhindrar att batterierna överladdas. 

När batteriet börjar ta slut visas det med batterisymbolen i handenhetens display 
samtidigt som en varningssignal ljuder. Om inte telefonen sätts på laddning stängs den av 
automatiskt till dess att den sätts i basenheten. 

19

1 2 3
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0
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Using Handset Carrying Clip 
The supplied handset carrying clip allows you to 
conveniently carry the handset with you. It clips easily to 
your belt, waist band, or shirt pocket. 

If you want to remove the carrying clip: 

Insert a screw driver along the edge of one of its arms 
and release the clip. Then lift it off. 
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Använda fästklämman 
Fästklämman som följer med telefonen gör att du enkelt kan bära med dig handenheten 
genom att fästa den i skärp eller ficka. 

Använd en skruvmejsel och lösgör fästklämmans hake för att ta bort fästklämman. 

20

Using Headset (optional) 
The headset jack is located in the left side of the handset 
and is a 2.5mm standard plug. Simply plug the headset 
into this jack and the headset will be activated. 

Note: When the headset is plugged into the headset jack 
the microphone on the handset will be deactivated. 

Headset Jack 

Earphone

Microphone

Clip

Använda hörlurar/headset/halsslinga 
Ett 2,5mm hörlursuttag finns på telefonens vänstra sida. Anslut hörlurar/headset/halsslinga 
och det aktiveras automatiskt. 

OBS!  
När headset är anslutet fungerar inte handenhetens mikrofon. 
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Using Headset (optional) 
The headset jack is located in the left side of the handset 
and is a 2.5mm standard plug. Simply plug the headset 
into this jack and the headset will be activated. 

Note: When the headset is plugged into the headset jack 
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Headset Jack 

Earphone

Microphone

Clip
Uttag för hörlurar

Hörtelefon

Mikrofon

Clips
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Ringsignal på basenheten
Basenhetens ringsignal kan ställas på hög, medium, låg eller stängas av helt.

21

Base Ringer Volume Switch 
The switch located on the bottom of the base unit allows 
the ringer to be switched to High, Medium, Low or Off. 

Ringer 
volume 
switch

Stänga av/sätta på handenhet 
Handenheten slås automatiskt på om den är avslagen när du placerar den i basstationen. 
Gör följande för att sätta på handenheten i standby-läge: 

1. Tryck in och håll nere -knappen tills dess att displayen tänds. När handenheten 
sätts på söker den efter en registrerad basstation. Ett meddelande ”Söker” visas i 
displayen och signalsymbolen blinkar. 

OBS! 
Om handenheten hittar basstationen går den in i standbyläge och är redo för samtal. I 
handenhetens display syns handenhetens nummer och namn (om namn är registrerat 
enligt beskrivning sid 27), batterisymbol och tid. Om handenheten inte lyckas hitta 
basstationen visas ”Söker” i displayen. 

2. Tryck in och håll nere -knappen tills dess att displayen slocknar för att stänga av 
handenheten. 

OBS!  
Inget meddelande syns i handenhetens display om batterinivå är mycket låg. Handenheten 
skall laddas helt före användning. ”Laddar” syns i displayen under laddning.

Volym ringsignal
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Räckvidd 
Telefonens räckvidd kan variera mellan ca. 50m inomhus och 300m utomhus. Räckvidden 
påverkas av flera faktorer. Maximal räckvidd uppnås endast om det inte förekommer några 
hinder mellan telefonen och basenheten. Räckvidden påverkas negativt av husets väggar. 
Basenheten bör placeras relativt högt upp för att uppnå bästa räckvidd. 

En varningssignal ljuder om signalen bryts mellan handenheten och basenheten. I detta fall 
är det viktigt att så snabbt som möjligt gå närmare basenheten. Annars finns det risk att 
samtalet bryts. 

Viktigt!  
För att minska risken för störningar bör basenheten inte placeras nära TV, bildskärm, andra 
telefoner, fläktar o.dyl. Placera inte basenheten i direkt solljus eller nära värmekälla.
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GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER 

Ringa ett samtal 
Telefonen har inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med många digitala 
hörapparater, men ej med analoga hörapparater. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls 
på vanligt sätt mot örat. 

1. Håll handenheten i handen och tryck på -knappen. Symbolen  visas i 
handenhetens display. 

2. När du hör signal slår du numret på knappsatsen. Om du slår in fel siffra, tryck på 
displayvalsknappen under texten ”radera” som visas i displayens underkant och slå 
sedan in önskad siffra. Håller du inne knappen i mer än 1 sekund raderas alla siffror du 
slagit in och telefonen återgår till utgångsläge.

3. För att avsluta samtal, tryck på -knappen eller sätt tillbaka handenheten i 
basenheten.

Alternativt 

1. Slå först telefonnumret. Om du slår in fel siffra, tryck på displayvalsknappen 
”radera” som visas i displayens underkant och slå sedan in önskad siffra. Håller du 
in knappen i mer än 1 sekund raderas alla siffror du slagit in och telefonen återgår 
till utgångsläge.

2. Tryck därefter på -knappen varefter telefonen slår det önskade numret 
automatiskt.

3. För att avsluta samtal, tryck på -knappen eller sätt tillbaka handenheten i 
basenheten.

Använd -knappen om du vill infoga en paus mellan två siffror.

Svara på inkommande samtal 
Telefonen har inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med en del digitala 
hörapparater, men ej med analoga hörapparater. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls 
på vanligt sätt mot örat. 

När någon ringer hörs ringsignaler från telefonen och information om inkommande samtal 
visas i displayen. Om du har nummerpresentatörstjänst visas uppringarens telefonnummer 
i displayen, om det inte är hemligt telefonnummer. 
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Röstmeddelande 

Om du får ett röstmeddelande visas ”MSG väntar” och -symbolen i handenhetens 
display. Ta upp handenheten och tryck på -knappen för att svara. Håll luren mot örat. 
Är autosvar aktiverat när det ringer, behöver du bara lyfta luren för att svara.

Notera 
Ringsignalens volym kan justeras genom att använda volymknappen +/- när telefonen 
ringer.

Ta bort -symbolen
Tryck på navigeringsknappen uppåt i standbyläge och tryck sedan in och håll nere 
4-knappen. Tryck sedan på -knappen för att återgå till standbyläge (handenheten 
måste vara registrerad på basstationen).

Om du valt en polyfon ringsignal (melodi 8-10) kan ringsignalen fortsätta i 4 sekunder efter 
att den som ringt lagt på eller om någon svarar i en annan handenhet.

Sekretess
Under ett samtal kan du tillfälligt koppla ur mikrofonen så att den du pratar med inte kan 
höra vad du säger. Detta kan användas om du vill säga något till en person i rummet och du 
inte vill att den du pratar med skall höra detta.

Tryck ned displayvalsknappen som visas under texten ”Tyst” i displayen under samtalet. 
”Sekretess” visas i handenhetens display. Tryck på samma knapp för att aktivera 
mikrofonen igen.

Förstärkning
Telefonen är utrustad med en extra funktion för förstärkning som lätt anpassas till 
användarens behov. Använd     +  - eller    -  -kontrollen på telefonens vänstra sida. Om 
du trycker på och     -kontrollen på den högra sidan under samtalet kopplar du in extra 
förstärkning och förstärkningssymbolen visas i displayen. 

Tonen kan också justeras genom att använda       -kontrollen. Volymnivån visas i 
displayen. För extra förstärkning, trycker du på     -symbolen under ett telefonsamtal 
och förstärkningssymbolen visas i displayen. När du trycker på     -kontrollen igen släcks 
symbolen. Hörtelefonens och högtalarens volym kan också ställas in via menyn ”Ljud inst.” 
under menyn ”HS inställn.”, se beskrivning sid 38.
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Ringsignal
Ställ in handenhetens ringsignal (signal och volym) för externa/interna samtal enligt 
följande. Det finns 10 ringsignaler och du kan justera volymen på varje ringsignal från nivå 
1 till nivå 5. Ringsignalen kan också stängas av. Tryck på knappen XXX för att höra vilken 
signal och nivå som är inställd.

1. Tryck på displayvalsknappen för ”Meny”

2. Tryck på -knappen tills du kommer till menyn ”HS inställn.” (handenhetens 
inställningar) och tryck sedan på displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på -knappen tills du kommer till ”Ring inställ” (inställning ringsignal) och 
välj sedan displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att välja ”Int ring” (intern ringsignal) eller använd 

-knappen nedåt för att välja ”Ext ring” (extern ringsignal) och tryck sedan på 
displayvalsknappen för ”Välj” för att välja denna.

5. Tryck på displayvalsknappen ""Välj" för att välja "Melodi". Tryck på -knappen nedåt 
för att bläddra mellan melodierna. Tryck på displayvalsknappen spara vid vald melodi.

Återuppringning
1. Tryck på -knappen i standbyläge. Det senast slagna numret visas i displayen.

2. Tryck på -knappen för att ringa upp numret.

 
De 10 senast slagna numren lagras automatiskt i telefonen.

 
OBS!  
Om inga nummer slagits tidigare visas ”Tom” i displayen. När listan för senast slagna 
nummer är full raderas det äldsta numret automatiskt.
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Att leta efter nummer i listan för senast slagna nummer

1. Tryck på -knappen i standbyläge.

2. Tryck på - eller -knappen tills du ser det nummer du önskar ringa.

3. Tryck på -knappen för att ringa valt nummer.

Använd listan för att lägga till nummer i telefonboken/radera nummer

Listan för senast slagna nummer kan användas för att lägga till ett nummer i telefonboken 
eller ta bort ett nummer från listan.

1. Tryck på -knappen

2. Tryck på - eller -knappen tills du ser det nummer du vill använda.

3. Tryck på displayknappen ”Mer” när valt nummer syns i displayen för att välja vad du vill 
göra:

• ”Lägg till PB” (Phone Book) lägger till numret i telefonboken. Avsluta lagringen i 
telefonboken genom att starta på steg 4 som beskrivs i delen ”Lägga till ett nummer i 
telefonboken” på sidan 32. Numret har då lagts in automatiskt på rätt ställe och du kan 
fortsätta därifrån.

• ”Radera”: valt nummer tas bort

• ”Radera alla”: alla nummer i listan tas bort

 
OBS!  
I steg 3 när du väljer ”Radera” eller ”Radera alla” syns meddelandet ”Bekräfta?” så att du 
kan bekräfta att du vill ta bort numret/numren. Tryck på displayval ”OK” eller ”Radera alla” 
för att bekräfta ditt val. Tryck på displayval ”Ångra”.
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Använda nummerpresentatören
Om du har registrerat dig för nummerpresentation, kan du vid inkommande samtal se 
uppringarens telefonnummer i displayen.

Namn, telefonnummer, klockslag och datum sparas i en samtalslista, som du kan ta fram 
och bläddra upp och ned i. Listan rymmer 50 poster och när den är full byts den äldsta 
posten successivt ut. 

Symbolen  kommer visas i handenhetens display för obesvarade samtal. Symbolen visas 
i displayen och släcks inte förrän du bläddrat igenom alla obesvarade samtal i listan. När 
symbolen blinkar är minnet fullt.

”Ej tillgänglig” 

visas om någon ringer från ett land där telefonbolaget ej offererar tjänsten att visa 
telefonnummer.

”Privat”

visas om den som ringer har dolt nummer.

Ringa från samtalslistan (Nrpres.list)
1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att komma till samtalslistan (Nrpres.list). Om 
tillgängligt ser du telefonnumren i displayen. Du kan också komma till samtalslistan 

direkt genom att trycka på -knappen i standbyläge.

3. Använd - eller -knappen för att välja nummer. Du kan trycka på  
-knappen för att ringa upp numret. Du kan också välja att lägga till numret i 

telefonboken.

 
OBS!  

I steg 3 är varje samtal som du har tittat på markerat med ↑ och  om du inte tittat på 
samtalet ännu.
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Lägga till ett nummer från samtalslistan i telefonboken
1. Börja med steg 1 och 2 i ovanstående stycke ”Ringa från samtalslistan”.

2. Använd - eller -knappen för att välja nummer. När önskat nummer visas i 
displayen, tryck displayval ”Mer” för att komma in i menyn ”Lägga till i PB” (Lägga till i 
telefonbok).

3. Tryck på displayval ”Välj”.

4. Skriv in namnet.

5. Tryck på displayval ”Nästa” för att ev. ändra det nummer du vill lagra.

6. Tryck på displayval ”Nästa” för att välja ringsignal 1-10.

7. Tryck på displayval ”Spara” för att bekräfta och gå ur menyn.

8. Ett ljud hörs som bekräftelse på att telefonnumret är registrerat.

Ta bort ett telefonnummer ur samtalslistan
1. Börja med steg 1 och 2 i ovanstående stycke ”Ringa från samtalslistan”.

2. Använd - eller -knappen för att välja det nummer du vill ta bort. När önskat 
nummer visas i displayen, tryck displayval ”Mer” för att komma in i menyn ”Ta bort”.

3. Använd - eller -knappen för att välja ”Radera”, och tryck därefter på displayval  
”Välj”. I displayen visas ”Bekräfta?”. 

4. Tryck på displayval ”Radera” för att bekräfta att du vill ta bort numret. Ett pip hörs när 
numret är borttaget och nästa nummer i samtalslistan visas i displayen.

5. Ett ljud hörs som bekräftelse på att telefonnumret är borttaget.
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Ta bort alla nummer ur samtalslistan
1. Börja med steg 1 och 2 i ovanstående stycke ”Ringa från samtalslistan”.

2. Tryck på displayvalsknappen ”Mer” och använd - eller -knappen för att 
komma till ”Radera alla”-menyn och tryck därefter på displayval ”Välj”. I displayen visas 
”Bekräfta?”. 

3. Tryck på displayval ”Radera alla” för att bekräfta att du vill ta bort alla nummer från 
samtalslistan.

4. Ett ljud hörs som bekräftelse på att telefonnumret är borttaget och handenheten 
återgår i standbyläge.

Ficklampa
Om du aktiverar ficklampeläget lyser ljussignalen med ett fast sken så att du kan använda 
handenheten som ficklampa.

Tryck på och håll inne      -knappen när handenheten i standbyläge tills lampan tänds. Gör 
på samma sätt för att släcka lampan.

Knapplås
Om knapplåsfunktionen är aktiverad är alla knappar låsta utom minnesknappana M1-M4. 
Samtal kan besvaras genom att trycka på -knappen på handenheten. När du avslutar 
samtalet återgår handenheten i knapplås-läge. Denna funktion kan användas för att 
förhindra att man trycker på knapparna av misstag.

Tryck på och håll inne -knappen tills dess att ”HS låst” visas i displayen, följt av att 
symbolen  visas i displayen.

Gör på samma sätt för att stänga av knapplåset och symbolen försvinner i displayen.

OBS!  
Om handenheten är knapplåst hörs en ton om du trycker på någon av knapparna och ”HS 
låst” visas i displayen.
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Automatsvar
Med automatsvar aktiverat kan du besvara samtal direkt när du lyfter handenheten från 
basstationen, utan att trycka på svarsknappen.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”.

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”HS inställn.” och tryck därefter 
på displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”Autosvar” och tryck därefter på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Använd - eller -knappen till du kommer till ”På/Av” för att aktivera eller 
avaktivera funktionen och tryck sedan på displayvalsknappen ”Spara”.

5. Ett ljud hörs som bekräftelse på att ändringen är genomförd.

Språkval
Språket i handenheten kan ändras. Denna telefon har fransk grundinställning. Gör så här för 
att ändra språket till svenska (eller annat språk):

1. Tryck på displayval vänster (A.) ”Menu” för att komma till telefonmenyn.

2. Bläddra nedåt med navigerings-knappen (B.) till ”Réglage Comb”

3. Tryck på displayval vänster, välj ”Select”

4. Bläddra nedåt med navigerings-knapp till ”Langue”

5. Tryck på displayval vänster, välj ”Select”

6. Bläddra  till ”SVENSKA”

7. Tryck på displayval vänster ”Sauve” (spara)

8. Tryck på displayval höger ”Bakåt” 2 gånger för att komma tillbaka till utgångsläge.

 
Nu har telefonen en svensk meny och du kan fortsätta att ställa in övriga funktioner 
enligt den svenska bruksanvisningen. Gör du ingenting återgår telefonen till utgångsläge 
automatiskt efter ca 20 sekunder.
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Namnge handenheten
Varje handenhet kan namnges med ett eget namn. Denna funktion är speciellt bra om du 
har flera handenheter kopplade till basstationen.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”.

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”HS inställn.” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”HS namn” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Knappa in önskat namn (upp till 12 bokstäver/siffror) med hjälp av handenhetens 
nummerknappar (använd displayvalsknappen ”Ta bort” om du tryckt in fel bokstav/
nummer).

5. Tryck på displayvalsknappen ”Spara” för att bekräfta namnet.

6. Namnet visas i displayen ovanför handenhetsnumret när handenheten är i standbyläge.

Handenhet utom räckhåll från basstationen
Ett ljud hörs när handenheten är utom räckhåll från basstationen. Denna ljudsignal kan 
aktiveras och avaktiveras.

1. Tryck på knappen displayvalsknappen ”Meny”.

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”HS inställn.” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Ton inställ” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Räckv. larm” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

5. Använd - eller -knappen till du kommer till På/Av för att aktivera eller 
avaktivera funktionen och tryck sedan på displayvalsknappen ”Spara”.

6. Ett ljud hörs som bekräftelse på att ändringen är genomförd.
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Lokalisera handenhet (sök)
Handenheten kan sökas via basstationen. En signal hörs från handenheten när du gör 
detta.

1. Tryck på       -knappen på basstationen (mindre än 5 sekunder). Alla handenheter som 
är registrerade till basstationen ringer i ca 60 sekunder.

2. Sökningen stoppas genom att trycka en gång till på       -knapppen på basstationen 
eller genom att trycka på någon knapp på handenheten.

 
OBS!  

Om du trycker ner       -knappen i mer än 5 sekunder, ändras basstationens läge till 
registreringsläge, se instruktioner sid 41.

Ton-/pulsval
Inställningen för uppringning kan ändras på följande sätt:

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”.

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”BS inställn” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Ton/puls” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för välja ”Ton” och tryck på displayvalsknappen 
”Spara”.

5. Ett ljud hörs som bekräftelse på att ändringen är genomförd.

 
OBS!  
I svenska telenätet används tonval. Telefonen är fabriksinställd i detta läge.
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Högtalartelefon (hands-free)
Telefonen kan ställas om till högtalarläge (hands-free) under ett samtal. Om telefonen är 
ställd i högtalarläge kan den läggas på en plan yta, t.ex. på skrivbordet, och du kan tala i 
telefonen utan att behöva hålla i handenheten.

Tryck på -knappen för att ställa om till högtalartelefon under samtalets gång. 

Symbolen  syns i displayen. Tryck på -knappen igen för att stänga av högtalaren 

och återgå till att prata i handenheten. Symbolen  försvinner från displayen.

Varning!  
Försäkra dig om att högtalaren är avstängd innan du sätter handenheten mot örat. Se sid 
20 eller sid 38 hur volymen i högtalaren justeras.

Utnyttja teleoperatörs tjänster (R)
Denna telefon har ingen R-knapp, som normalt används när du vill utnyttja din 
teleoperatörs tjänster. Gör i stället så här: När linjen är upptagen syns ”Flash” (R) till 
vänster på displayens nederdel. Tryck på displayknappen ”Flash” (R) och bokstaven R syns i 
displayen. Kontakta din teleoperatör för information om vilka tjänster de erbjuder.
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AVANCERADE FUNKTIONER

Navigering i menyn

Gå in i menyval

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny” för att komma in i menyn.

2. Använd - eller -knappen för att scrolla i menyn och få tillgång till de olika 
alternativen.

3. Använd displayvalsknappen ”Välj” när önskad funktion syns i displayen.

Återgå till standby när du befinner dig i menyn

Tryck på displayvalsknappen ”Bakåt” för att komma tillbaka till föregående displayval.

Tryck på -knappen för att återgå till standbyläge. Detta kan göras var du än befinner 
dig i menyn.

Om ingen knapp trycks ned under ca 40 sekunder går handenheten tillbaka till standbyläge 
automatiskt.

OBS! 
I standbyläge kan du använda -knappen för att sätta på displayens 
bakgrundsbelysning.
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Menyfunktioner

1. Nummerpresentationslista (se sidan 23)

2. Telefonbok 
Lägg till (se sidan 24) 
Ändra (se sidan 24) 
Radera (se sidan 24) 
Radera alla (se sidan 25)

3. Basstationens inställningar 
Avregistrera handenhet (se sidan 40) 
Puls-/tonval (se sidan 28) 
R knapp (se sidan 29) (fvb Nätintervall/Flash, se sidan 36) 
Ändra PIN-kod (se sidan 36) 
Basstationens grundinställningar/återställ (se sidan 37)

4. Handenhetens inställningar  
Alarm (se sidan 37) 
Ljud inställning (se sidan 38) 
Inställning ringsignal (se sidan 21) 
Språk (se sidan 26) 
Namn handenhet (se sidan 27) 
Autosvar (se sidan 26) 
Kontrast display/LCD (se sidan 39) 
Datum och tid (se sidan 39) 
Välj bas (se sidan 40) 
Handenhet grundinställningar/återställ (se sidan 40) 
Förstärkning (se sidan 41)

5. Registrering (se sidan 41)

Telefonbok

Den inbyggda telefonboken gör att du kan lagra telefonnummer till dem du ringer ofta, så 
att du kan ringa upp dem snabbt utan att behöva komma ihåg telefonnumret.

Handenhetens knappar

Använd handenhetens knappsats för att skriva och lagra text och telefonnummer. Se 
illustrationen nedan för att se vilka siffror, bokstäver, symboler och funktioner som finns på 
respektive knapp.
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Om du slår in fel bokstav, tryck på displayvalsknappen under texten ”radera” som visas i 
displayens underkant och slå sedan in önskad bokstav. 

Knapp     Antal tryckningar/knapp

43

ADVANCED FUNCTIONS 

Phone Book 
The phonebook built in your cordless phone allows you to 
store frequently used numbers so that you can easily 
make a call without having to remember or enter the 
phone number. 

Character Map
To enter a specific alphanumeric character, press one or 
more times the relevant key for the required character 
according to the following table: once for the first 
character, twice for the second and so on. 

Key Characters in the displayed order 
0 (spc) 0 ? & / . , !  
1 1 @ _ + - " ( ) % 
2 A B C a b c 2   
3 D E F d e f 3   
4 G H I g h i 4   
5 J K L j k l 5   
6 M N O m n o 6   
7 P Q R S p q r s 7 
8 T U V t u v 8   
9 W X Y Z w x y z 9 

Lägga till ett nummer i telefonboken
1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”Telefonbok” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”. 

3. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”Lägg till” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. ”Namn?” visas i displayen. Skriv in namn och tryck sedan på displayknappen ”Nästa” för 
att bekräfta. 

5. ”Nummer?” visas i displayen. Skriv in telefonnummer (max 20 siffror) och tryck sedan 
på displayknappen ”Nästa” för att bekräfta.

6. Tryck på - eller -knappen och välj ringsignal/melodi till kontakten och tryck 
på displayknappen ”Spara” för att bekräfta.

OBS!  
Använd displayknappen ”radera” för att ta bort en bokstav om du skrivit fel. 
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Använda paus under registrering
Om du utnyttjar knapparna till ett interaktivt svarssystem, kan det vara bra att använda 

pausfunktionen. Pausfunktionen ger en paus på ca 3 sekunder. Tryck ned -knappen 
om du vill använda pausfunktionen när du slår ett nummer i standbyläge eller lagrar ett 
nummer i minnet. Bokstaven P visas i displayen där pausen är inlagd.

Söka i telefonboken
Tryck på -knappen i standbyläge.

Tryck på - eller -knappen för att bläddra i telefonboken och se kontakterna.

Ringa via telefonboken
Leta upp önskat nummer (se avsnittet Söka i telefonboken, ovan) och tryck på  

-knappen eller displayknappen ”Ring”.

Ändra i telefonboken
1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”Telefonbok” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”. 

3. Tryck på -knappen för att välja ”Ändra” och tryck på displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för att hitta önskat nummer och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”. Gör önskad ändring och tryck sedan på displayvalsknappen 
”Nästa”.

5. Använd - eller -knappen för att välja vilken ringsignal numret skall ha och 
tryck på displayvalsknappen ”Spara” för att bekräfta.
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Radera telefonnummer ur telefonboken
1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”Telefonbok” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”. 

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Radera” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för att hitta önskat nummer och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”. ”Bekräfta?” visas i displayen. Tryck på displayvalsknappen 
”OK” för att bekräfta att du vill ta bort numret eller tryck på displayvalsknappen ”Ångra” 
om du inte vill ta bort numret.

5. I steg 2 kan du välja ”Radera alla” och sedan displayvalsknappen ”Välj” om du vill 
ta bort alla telefonnummer i telefonboken. ”Bekräfta?” visas i displayen. Tryck på 
displayvalsknappen ”OK” för att bekräfta att du vill ta bort alla telefonnummer eller 
tryck på displayknappen ”Ångra” om du inte vill ta bort dem.

Status telefonbok (Tel Bok stat)
Under detta menyval visas hur många telefonnummer finns lagrade i telefonboken. 

Snabbval
Det finns 4 snabbvalsknappar (M1, M2, M3, M4).

Lagra nummer på snabbvalsknapp
1. Tryck på den snabbvalsknapp där du vill lagra telefonnumret (M1-M4) i standbyläge.

2. I displayen syns ”Nummer?”. Skriv in önskat nummer (max 20 siffror) och tryck på 
displayvalsknappen ”Nästa”.

3. Använd - eller -knappen för att välja vilken ringsignal/melodi du vill koppla 
till telefonnumret. Tryck på displayknappen ”Spara” för att bekräfta.
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Kontrollera vilket nummer en snabbvalsknapp har
1. Tryck på -knappen i standbyläge.

2. Tryck på - eller -knappen till önskat numer visas.

Använda snabbvalsknapp för att ringa ett nummer
Tryck på önskad snabbvalsknapp (M1-M4) för att ringa.

Ändra snabbvalsnummer/namnge snabbvalsknapp
Gör som beskrivet i stycket ”Ändra i telefonboken” om du vill ändra snabbvalsnummer 
eller namnge minnesknappen. Minnesknapparnas telefonnummer får automatiskt namnen 
M1-M4 när du lagrar numret. Dessa beteckningar går ej att ta bort, men för att lättare 
hålla reda på vilket nummer som är knutet till knappen går det att lägga till förtydligande 
efter knappnamnet, t.ex. M1 kan döpas om till M1: hem om du lagt hemnumret under den 
knappen.

Ta bort snabbvalsnummer
Gör som beskrivet i ”Ta bort telefonnummer från telefonboken”.

Inställningar basstation (BS inställn.)

Avregistrera handenhet (Avreg HS)

Denna funktion används för att avregistrera en handenhet från basstationen.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”BS inställn.” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”.

Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att välja ”Avreg HS”.  
”PIN ?” visas i displayen. Skriv in PIN-kod (fabriksinställd PIN-kod är 0000) och tryck 
därefter på displayvalsknappen ”OK”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja vilken handenhet som du vill ta bort. 
Om du väljer handenheten som du använder eller en handenhet som inte är registrerad 
hörs en varningssignal. 

4. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att ta bort handenheten.
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R knapp (Flash/nätintervall)
Inställningarna för nätintervall är förinställda hos tillverkaren och bör inte ändras. I vissa 
nätverk, eller för att använda telefonen utanför Sverige, kan inställningarna behöva ändras.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”BS inställn.” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”R knapp”.

4. Inställt nätintervall visas i displayen. Använd - eller -knappen för att välja 
annat nätintervall. Flash-1=100ms (Sverige) och Flash-2=300ms (ms=millisekunder).

PIN-kod basstation
En PIN-kod krävs för att ändra inställningarna i basstationen. Basstationen är inställd med 
PIN-koden 0000 av tillverkaren. Den kan ändras av säkerhetsskäl, men det är viktigt att 
notera den nya koden på ett säkert ställe.

OBS! 
Om du inte kommer ihåg PIN-koden kan du inte ändra basstationens inställningar. Gör så 
här för att ändra PIN-kod:

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”BS inställn.” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Använd - eller -knappen för att markera ”Ändra PIN” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. ”PIN?” visas i displayen. Skriv in PIN-koden och tryck sedan på displayvalsknappen 
”Nästa”. Om PIN-koden är giltig visas ”Ny PIN” i displayen, annars hörs en varningssignal 
och du kommer tillbaka till menyn ”Ändra PIN”.

5. Knappa in ny PIN-kod och tryck på displayvalsknappen ”Nästa”.  
”Bekräfta” visas i displayen. Skriv in den nya PIN-koden en gång till och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Spara” för att bekräfta den nya PIN-koden. Därefter kommer du 
tillbaka till ”Ändra PIN”.
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Återställ basstation (BS grundinst)
Basstationen kan återställas till fabriksinställningar vid behov.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”BS inställn.” och tryck 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen och för att markera ”BS grundinst” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”. Du ombeds knappa in PIN-kod.

4. Knappa in PIN-kod (fabriksinställd kod 0000) och tryck sedan på displayvalsknappen 
”Nollst”. Om PIN-koden är korrekt återgår basstationens inställningar till 
fabriksinställda.

Inställningar Handenhet (HS inställln.)

Larm

En larmsignal kan ställas in på handenheten.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Använd - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att välja ”Alarm”.

4. Gällande inställning visas i displayen. Använd - eller -knappen för att välja 
”På” eller "Av” och tryck på displayvalsknappen ”Välj”.

5. Om du väljer ”På”, ombeds du ställa in tid. ”00:00” (tim/min) visas i displayen. Använd 
knappsatsen för att registrera tiden.

6. Tryck på displayvalsknappen ”Nästa”. En signal hörs och ”Snooze på” och ”Snooze av” 

visas i displayen. Använd - eller -knappenför att välja och tryck därefter på 

displayvalsknappen ”Spara” för att spara. Symbolen  visas i displayen. 

7. Tryck på valfri knapp på knappsatsen för att stänga av larmet när det ringer.

8. När du har aktiverat ”Snooze på” ringer larmet var elfte minut. 

9. Tryck på -knappen när larmet ringer, så stängs Snooze-funktionen av. 

10. Gör enligt punkt 1-4 och välj "Av” om du vill stänga av larmet. 
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Ljudinställningar
Inställning av ljudnivå kan göras via menyn eller via telefonens knappar som beskrivits i 
tidigare avsnitt.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Ljud inst.” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för att välja ljudinställningar i luren, ”Högtala V” 
eller ”Hörtele V”och tryck på displayvalsknappen ”Välj”.

5. Gällande inställning visas i displayen. Använd - eller -knappen för att välja 
nivå (1-5) och tryck på displayvalsknappen ”Spara”

Knappljud
Varje gång du trycker på nummerknapparna bekräftas trycket med en ton. Gör så här för 
att stänga av knappljudet (varningston om du trycker på fel knapp även om du stängt av 
knappljudet).

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Använd - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Använd - eller -knappen för att välja ”Ton inställ” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att välja ”Knappton”.

5. Använd - eller -knappen för att välja ”Av” eller ”På” för att aktivera eller 
avaktivera knappljud.

6. Tryck på displayvalsknappen ”Spara” för att bekräfta.
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LCD kontrast
Kontrasten i displayen kan ändras enligt dina önskemål.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Använd - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen till du kommer till ”kontrast LCD” och tryck sedan 
på displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen till du kommer till önskad kontrast (17 olika nivåer) och 
tryck på displayvalsknappen ”Spara”.

5. Tryck på displayvalsknappen ”Bakåt” för att återgå till standbyläge.

Datum och tid

Format datum och tid

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Datum & Tid” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på -knappen för att välja ”Datumformat DD-MM/MM-DD" eller ”Tidsformat, 
12/24-timmar". Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att välja vilken inställning du vill 
ändra på.

5. Tryck på displayval ”Spara” för att bekräfta vald inställning.

Ställa in datum och tid

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Datum & Tid” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.
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4. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Set datum” eller ”Set time”. Tryck på 
displayval ”Välj” för att välja vilken inställning du vill ändra på.

5. Ställ in datum/tid och tryck på displayval ”Spara” för att bekräfta.

Om du väljer format am/pm visas am/pm till höger om tiden i standbyläge. 

OBS!  
I steg tre måste tiden registreras i 24h-format.

Välja basstation
Med denna funktion kan du välja en av de basstationer som handenheten har registrerats 
på. Valmöjligheterna visas när du scrollar genom menyn.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Välj bas” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj” för att välja. Om basstationen inte existerar hörs en 
varningssignal i handenheten.

4. ”Vald BS” visas i displayen. Tryck på displayvalsknappen ”Välj” för att bekräfta valet. En 
bekräftelsesignal hörs i handenheten.

Återställ handenhet
Med denna funktion kan du återställa handenheten till fabriksinställningar.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja ”HS grundinst” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”. 

4. Knappa in PIN-koden (fabriksinställd på 0000) och tryck sedan på displayvalsknappen 
”Nollst”. Om du knappat in korrekt PIN-kod återställs alla inställningar i handenheten 
till fabriksinställning. Om du knappat in felaktig kod hörs en varningssignal i 
handenheten och gjorda inställningar kvarstår.
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Förstärkning
Telefonen är utrustad med en justerbar förstärkning. Om förstärkningen är aktiverad kan 
du justera volymen in handenheten 15-30dB. Om den är avaktiverad kan volymen justeras 
0-15dB.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen för att markera ”HS inställn.” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen tills du kommer till ”förstärkt” och tryck sedan på 
displayvalsknappen ”Välj”.

4. Tryck på - eller -knappen för att välja ”Av” eller ”På” för att avaktivera/
aktivera funktionen.

5. Tryck på displayvalsknappen ”Spara”.

Registrera handenhet
Handenheten är registrerad till basstationen vid leverans. Handenheten är namngiven till 
HS 1 (nr 1). Det går att registrera upp till fem handenheter till basstationen om du vill dela 
telefonlinjen med flera personer.

Tryck in       -knappen på basstationen i minst 5 sekunder, innan du registrerar en 
handenhet till basstationen. En signal hörs när du hamnat i registreringsläge.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Meny”

2. Tryck på - eller -knappen tills du kommer till ”Registrering” och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”.

3. Tryck på - eller -knappen för att välja en basstation och tryck på 
displayvalsknappen ”Välj”. Handenheten söker efter basstationen och relevant 
information visas i displayen.

4. Om basstationen är lokaliserad ombes du registrera PIN-kod, ”reg PIN” visas i displayen.

5. Knappa in PIN-koden (fabriksinställd på 0000). Om du knappat in korrekt PIN-
kod hörs en bekräftelsesignal och basstationen namnger handenheten. Om du 
knappat in felaktig kod hörs en varningssignal och telefonen återgår till ursprungliga 
registreringar.

6. Om basstationen inte kan lokaliseras uppträder handenheten på samma sätt som när 
den är utom räckvidd.



42

Ringa med fler än en handenhet
Om du har fler än en handenhet registrerad till samma basstation kan du ringa internsamtal 
och överföra externa samtal mellan handenheterna.

Ringa ett internsamtal
1. Tryck på -knappen. I displayen syns vilka handenheter som är registrerade. Tryck 

in numret på den handenhet du vill ringa till.

2. Om önskad handenhet inte är tillgänglig återgår den handenhet du ringer från i 
standbyläge. Om handenheten du ringer är tillgänglig, ringer det och ”INT Ring” syns i 
displayen. Tryck på -knappen för att svara.

3. Tryck på -knappen för att avsluta konversationen.

OBS!  
Om det ringer under ett internsamtal syns numret i displayen. Tryck först på -knappen 
för att avsluta internsamtalet och sedan på -knappen för att svara på det externa 
samtalet.

Föra över samtal mellan handenheterna
Externa samtal kan föras över mellan handenheter som är registrerade till samma 
basstation.

1. Tryck på -knappen under samtalet och knappa sedan in numret på den handenhet 
du vill överföra samtalet till.

2. Om den uppringda personen som har handenheten du fört över samtalet till trycker på 
-knappen kan han/hon prata med dig.

3. Tryck på -knappen för att föra över samtalet.
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Trepartskonferens
Om du har både ett externt samtal och ett internt samtal igång kan du koppla ihop 
samtalen på följande sätt:

1. Tryck på -knappen under det externa samtalet och knappa sedan in numret på 
den handenhet som du vill bjuda in till trepartskonferens.

2. Den som har den uppringda handenheten trycker på -knappen för att svara.

3. Den uppringande handenheten trycker på -knappen för att koppla upp 
trepartskonferensen.

4. Båda handenheterna kan gå ur konferensen genom att trycka på -knappen 
när som helst under samtalet. Om en handenhet lämnar konferensen kopplas inte 
samtalet ner utan samtalet samtalet från den andra handenheten.

Nummerpresentatör på samtal väntar (R)
Om du är ansluten till nummerpresentatör och samtal-väntar-service hos din teleoperatör 
syns namn och nummer till den person som ringer när du är upptagen i ett annat samtal.

1. Tryck på displayvalsknappen ”Flash” (R) för att besvara det andra samtalet.

2. När du avslutat det andra samtalet trycker du på displayvalsknappen ”Flash” (R) igen 
för att fortsätta det första samtalet.

OBS!  
om du fört över ett samtal till en annan handenhet kan samtal-väntar-funktionen ej 
användas av handenhet nr 2.
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GARANTI OCH FELSÖKNING 

Garanti
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots nedanstående åtgärder inte 
fungerar.

Felsökning

”Söker...”

”Söker” visas i displayen och inget mer händer.

Kontrollera att transformatorn är korrekt isatt i basenheten och i vägguttaget

Displayen är släckt

Kontrollera att handenheten är påslagen.

Kontrollera att transformatorn är korrekt isatt i basenheten och i vägguttaget.

Kontrollera att telefonsladden är korrekt isatt i basenheten och i vägguttaget.

Kontrollera att handenhetens batterier är korrekt isatta och att handenheten är fulladdad. 
Handenheten måste laddas minst 24 timmar i basenheten innan telefonen kan tas i bruk.

Om handenhetens batterier fort tar slut

Kontrollera att alla kontakter är rena och att laddningslampan vid batteri-symbolen på 
basenheten lyser när handenheten sitter i.

Om batterierna fort tar slut upprepade gånger indikerar detta att de behöver bytas.
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Ingen ton hörs i handenheten när du vill ringa

Kontrollera att telefonlinjesladdens båda kontakter är korrekt isatta.

Kontrollera att transformatorns båda kontakter är korrekt isatta.

Handenheten är tyst när det ringer

Kontrollera att handenheten är inom basenhetens räckvidd. Läs mer om räckvidd på sid. 
18.

Det kan också bero på att det är för många andra produkter som är anslutna till samma 
telefonlinje, t.ex. telefonsvarare, bredband, signalförstärkare m.fl.

Kontrollera att telefonen ej är ställd i ”Volume Off” (ljudlöst läge)

Det tjuter när bara när jag försöker ringa

Telefonen är inställd på knapplås (HS låst) och en nyckelsymbol visas i displayen. 

Stäng av knapplås-funktionen genom att trycka in -knappen till dess att 
nyckelsymbolen släcks i displayen.

Störande surr i luren

Om du upplever ett störande surr när du använder telefonen med hörapparaten kopplad 
i T-läge, klarar förmodligen inte hörapparaten de digitala störningar som en DECT-telefon 
ger. Använd telefonen med hörapparaten i M-läge.
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ÖVRIG INFORMATION 

Skötsel av telefonen
Om telefonen blir smutsig, torka av den med en mjuk fuktig trasa. Använd aldrig 
lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel.

Ställ inte telefonen där den utsätts för starkt solljus under lång tid. Utsätt aldrig telefonen 
för stark värme eller fukt. Var aktsam med telefonen så att du ej tappar den i golvet.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. 

Övrig teknisk information
För teknisk information och gällande deklarationer hänvisar vi till original-
bruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som 
kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. 

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. 

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.
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Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och 
leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 
lanserade vi världens första slingförstärkare med true 
constant current under varumärket Univox®. Vårt mål 
är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder 
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka 
nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både 
användar- och miljösynpunkt.

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö www.edin.se www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se


