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Picturephone är en rejäl telefon med stora 
direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. 
Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller 
hörslinga för hörapparater. 
 
Har vänthögtalare (händerna fria vid uppringning), samt 
lång spiralsladd.  
 
En telefon lämplig för alla åldrar ! 
 
 
Tekniska data: 
 
• Nio knappar med plats för bilder att användas vid 

direktuppringning 
• Återuppringning av sista slaget nummer 
• Vänthögtalare – händerna fria vid uppringning 
• Sekretessknapp 
• Lång spiralsladd 
• För bord eller vägg 
• Stor lur med hörslinga 
 

 Provad efter tillämpliga delar enligt TBR21 och 
TBR 38 för alleuropeisk anslutning till det 
allmänna telenäten 

 Uppfyller EU kraven enligt R&TTE direktivet för  
CE-märkning 

 
 
Denna bruksanvisning är med reservation för eventuella 
ändringar. 
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DELARNA OCH DERAS NAMN 

   

 
 
1) Direktuppringningsknappar med bilder (9 st) 
2) Knapp STORE för lagring i minnen 
3) Knapp REDIAL för återuppringning sista nummer 
4) Knapp SPEAKER för vänthögtalare 
5) R-knapp att användas för olika tele-tjänster 
6) Knapp MUTE för att koppla bort mikrofonen 
7) Spiralsladd mellan lur och basenhet 
8) Telefonlur 
9) Volymkontroll för telefonlurens högtalare 
10) Volymkontroll för vänthögtalaren 
11) Tangentbord 
12) Anslutning av sladd till teleuttag 
13) Används ej 
14) Omkopplare för ljudnivå ringsignal 
15) Anslutning av sladd till telefonlur 
16) Plats för montering av vägghållare 
17) Batterifack 
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INKOPPLING 
 
1) Anslut spiralsladden från telefonluren till uttaget på 

basdelens vänstra sida. 

 
2) Anslut den medföljande telekabelns ena ände på 

baksidan av apparaten (märkt TO WALL JACK), 
och den andra änden med telepluggen i ett 
teleuttag. 
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BATTERIER 
 
Telefonen har plats för 2 st 1,5V batterier typ AA, etc. 
Användes alkaliska batterier typ LR03, så ökas 
livslängden.  
 
Batterierna är till för att hålla telefonens minnen vid liv 
om apparaten inte är inkopplad till telelinjen under en 
längre tid. 
 
Batterierna fungerar också för att förstärka ljudet för 
vänthögtalaren om apparaten används långt från 
telestationen. 
 
Vid låg batterispänning, eller om inga batterier 
monteras, så kan telefonen alltid användas att ringa med 
eller för att besvara samtal. 
 
Batteriluckan finns under apparaten. Innan luckan 
öppnas så drag först ur teleproppen till telenätet, och 
skruva därefter ur skruven som låser locket. Tänk på att 
lägga i batterierna med rätt polaritet (+/-), vilket finns 
markerat i botten på batterifacket. 
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VÄGGMONTERING 

 
Om så önskas kan apparaten väggmonteras med hjälp av 
den medföljande vägghållaren: 
 
1) Lossa först lurens hållare i figuren genom att skjuta 

den uppåt.  
 

 
2) Vrid den ett halvt varv. 
 

 
3) Sätt tillbaka. 
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4) Sätt fast den medföljande vägghållaren på baksidan 

av apparaten. 

 
5) Märk ut och fäst 2 st 4.5 cm skruvar med avståndet 8 

cm mellanrum lodrätt på väggen. 

 
6) Passa in skruvarna i de nyckelformade hålen på 

telefonens baksida, och skjut apparaten nedåt. 

 
7) Efterjustera skruvarnas längd så att telefonen sitter 

stadigt mot väggen. 
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MONTERING AV BILDER 

 
Bilder kan monteras i de nio direktuppringnings-
knapparna på följande sätt: 
 
1) Använd den medföljande ramen för hjälp att markera 

en önskad bilds storlek 

 
2) Klipp ut bilden 

 
3) Tag bort plastskyddet på knappen med hjälp av tex 

ett spetsigt föremål som penna, eller med hjälp av en 
bit tejp 

 
4) Lägg i den urklippta bilden, och sätt tillbaka 

plastskyddet 
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LAGRA TELEFONNUMMER 

 
Telefonnummer lagras för respektive direktup-
pringningsknapp (bild) på följande sätt: 
 
1) Lyft telefonluren 
 
2) Tryck på knappen STORE, och släpp 
 
3) Tryck in det telefonnummer som skall lagras 
 
4) Tryck på den direktuppringningsknapp (bild) där 

telefonnumret skall lagras 
 
5) Lägg på luren 
 
 
Exempel: 
 
Lagra nödnumret 112 på en direktuppringningsknapp 
 
1) Lyft telefonluren 
2) Tryck på STORE knappen 
3) Tryck 112 
4) Tryck på den direktuppringningsknapp där numret 

skall lagras 
5) Lägg på luren 
 
Ingen uppringning sker under programmeringen. 
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RINGSIGNAL 

 
Apparaten har tonringsignal vars ljudnivå kan regleras i 
två lägen med omkopplaren RINGER på baksidan av 
apparaten.  
Ringsignalen kan ej frånkopplas som finns markerat på 
apparatens baksida (OFF). 
 
 

VÄNTHÖGTALARE 
 
Uppringning kan ske med luren pålagd, och händerna då 
fria: 
Tryck på knappen SPEAKER. Lampan i knappen 
tänds. När kopplingston hörs slå önskat nummer, och 
vid svar lyft luren. 
För att avbryta uppringning med vänthögtalaren, tryck 
ännu en gång på SPEAKER knappen. 
Ljudnivån regleras med knappen SPEAKER 
VOLUME på höger sida av apparaten. 
 
 

HÖRSLINGA 
    

Apparaten är i telefonluren utrustad med hörslinga för 
mottagning hos hörapparater. 
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VOLYMKONTROLL FÖR 

HÖGTALARE TELEFONLUR 
 
Ljudnivån för högtalaren i telefonluren kan ställas in i 
tre nivåer LO MID HI med hjälp av omkopplaren 
HANDSET VOLUME på höger sida av apparaten. 
LO ger den lägsta nivån, och HI den högsta. 
 
 

SEKRETESSKNAPP 
 
När knappen MUTE är intryckt så kopplas mikrofonen 
bort, och motparten hör ej vad som sägs. 
 

PAUS 
 
Med hjälp av knappen REDIAL kan en 3 sekunders 
paus göras under det att man slår ett nummer, eller för 
lagring i minnet. 
 

ÅTERUPPRINGNING 
 
Senaste manuellt slagna telefonnummer lagras alltid i 
minnet, och kan lätt återuppringas med hjälp av 
REDIAL -knappen. 
Lyft luren, eller tryck på knappen SPEAKER, vänta på 
kopplingston, och tryck på REDIAL -knappen. 
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FÖR SVERIGE: 

PLUS-TJÄNSTER 
 
Är telefonen ansluten till AXE växel (kontrollera med 
Telia på din ort), så ger apparaten med hjälp av 
knapparna *, #, och R tillgång till speciella tjänster. 
Kontakta Telia för fullständing information. Här följer 
ett urval av dessa tjänster: 
 
MEDFLYTTNING 
Samtal till din telefon kopplas till ett annan nummer. 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *21* ‹telefonnummer› # 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #21# 
 
VIDAREKOPPLING VID EJ SVAR 
Svarar du inte i telefonen inom en viss tid så kopplas 
samtalet om till annat nummer. 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *61* ‹telefonnummer› * 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #61# 
 
SAMTAL VÄNTAR 
Talar du i telefonen och någon ringer till dig, så hör du 
detta med två korta tonstötar. Du kan då växla mellan 
det pågående samtalet och det nya genom att trycka R 2. 
För att avsluta det pågående samtalet så tryck R 1. 
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Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *43# 
 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #43# 
 
VÄCKNING 
Telefonen ringer på den tidpunkt som du knappar in. 
 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *55* ‹väckningstid med fyra 
siffror, tex 0740› # 

 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #55# 
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GARANTI & SERVICE 

 
Telefonen är noggrant testad på fabriken före leverans. 
Läs alltid noga igenom bruksanvisningen innan garantin 
åberopas. 
 
Apparaten har ett (1) års garanti från försäljningsdagen 
omfattande material- och fabrikationsfel. 
 
Garantin omfattar ej skador som orsakats genom 
felaktig skötsel, felaktig användning, åsknedslag, vid 
utplånad märkskylt eller serienummer, ej heller vid 
ingrepp i apparaten av annan än av leverantören utsedd 
serviceverkstad. Garantin täcker ej uppkomna följdfel 
och kostnader av annat slag. 
 
 

DEKLARATION OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
Härmed intygar Ondico AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att 
denna produkt Comsys OND-303 PicturePhone står i 
överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av Radio och 
Teleterminaldirektivet R&TTE 1999/5/EG. 
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