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Binatone e800 System

Trådløs telefon med nummerviser. 

Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler ved 
strømbrudd. Du må ha et alternativ til dette. 

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår 
kundetjeneste (se opplysninger på baksiden).

Viktig informasjon – nødsamtaler

Din e800 er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler ved strømbrudd. Du 
må ha et alternativ til dette for å kunne ringe alarmsentralen. Dette 
betyr at du trenger en fast telefon, som ikke trenger strøm, for å ringe 
nødtelefoner ved strømavbrudd. 
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I forpakningen finner du:

• Håndenhet

• Baseenhet

• Telefonledning for baseenhet

• Nettadapter for baseenhet

• 3 stk. 1,2 V, R03, AAA, NiMH oppladbare batterier. 

• I pakker med flere håndenheter inngår også lader, nettadapter, batteri 
og batterilokk. 

Ta vare på forpakningen for eventuell senere transport. 

Ta vare på kvitteringen. Den er ditt garantibevis. 
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Oversikt

1. Høyttaler

2. RING/OK-tast 
Trykk for å ringe eller besvare en samtale.  
Trykk under programmering for å bekrefte. 

3. PROG-tast 
Trykk for å starte programmering. 
Trykk under samtale for å lagre nummer i telefonboken. 

4. LNR/CDS/Pause-tast 
Trykk EN GANG for å repetere noen av de fem siste slåtte numre.  
Trykk TO GANGER for å se nummerviserens samtaleliste.  
Trykk for å legge inn en pause når du ringer via sentralbord. 

5. INT(*)-tast 
Trykk for å ringe internsamtale (Fungerer dersom du har mer enn en 
håndenhet).
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6. SCROLL (*#)-taster 
Når et langt nummer vises i displayet kan du flytte deg med disse 
tastene. Disse tastene brukes også til Plus-tjenester (for videre 
informasjon, hør med din teleoperatør).

7. Høyttaler for ringesignal

8. MINNE-tast 
Trykk for å lagre nummer i minnet, og for å ringe nummer lagret i 
minnet. 

9. SØK HÅNDENHET-tast 
Trykk for å få alle registrerte håndenheter til å ringe (nyttig hvis du 
har glemt hvor du har lagt håndenheten). 

10. OPPTATT-lampe 
Tennes dersom noen av de telefonene, som er registrert på denne 
baseenheten, brukes for en ekstern samtale. 

11. R-tast 
Brukes under en samtale dersom din telefon er koblet til 
sentralbord, og til Plus-tjenester (for videre informasjon, hør med 
din telefonoperatør). 

12. LEGG PÅ/ C-tast 
Trykk for å avslutte etter en samtale.  
Hold inntrykt i ett sekund, for å låse tastaturet.  
Hold inntrykt i tre sekunder, for å slå på eller skru av telefonen.  
Når du ringer eller programmerer, trykk kort for å slette siffer fra 
displayet, eller hold inntrykt for å tømme displayet. 

13. OPP- og NED-taster 
Trykk under en samtale for å justere lydstyrken i høyttaleren.  
Trykk for å bla i listen over lagrede nummer eller nummerviseren. 

Før du bruker telefonen, må du installere batteriene og lade dem opp 
som beskrevet på side 15. 
Les anmerkningene på s. 15 før du kobler til baseenheten. 

Dersom displayet ikke lyser
Trykk ”Legg på/C-tasten”  for å slå på telefonen. 



10

INT

LC

CID

INT

LC

CID

INT

LC

CID

INT

LC

CID

INT

LC

CID

Håndenhetens 
nummer (1 
dersom du har en 
håndenhet, 1-6 
dersom du har flere 
håndenheter).

Tiden vises dersom du har 
stilt inn telefonens klokke. 

Baseenhetens nummer (1, så 
lenge du ikke har registrert 
håndenheten til mer enn en 
baseenhet). 

Symboler i displayet

Hver samtales varighet vises i displayet f.o.m. 20 sekunder etter at du har 
trykket på tasten PHONE og til 5 sekunder etter at samtalen er avsluttet. 

Hva symbolene betyr 

Signalstyrke
Dette viser signalets styrke mellom håndenheten og 
baseenheten. Den blinker så lenge håndenheten forsøker å 
etablere en forbindelse til baseenheten. Dersom dette symbolet 
blinker under en samtale, flytt deg nærmere baseenheten. 

Ny samtale
Dette vises når du har misset en innkommende samtale (selv 
om du ikke bruker nummerviser). 

Intern samtale
Denne blinker mens du ringer en intern samtale, og den vises 
uten å blinke når samtalen er koblet inn. 

Minne/lagre
Dette vises når du lagrer nummer i håndenhetens minne, og 
når du ringer til lagrede nummer. 

Indirekte nett
Dette vises når telefonen ringer opp et ikke-lokalt nummer via 
nettet til en alternativ operatør. Fungerer ikke i alle land. 
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Repeter nummer
Denne vises når du bruker ring siste slåtte nummer (LNR). 

Nummerviser
Denne vises når du ser på eller ringer fra nummerviserens 
liste. 

Tastelås
Denne vises når tastene er låst, eller når samtalesperre er 
slått på. 

Batteriindikator
Når denne viser ”nesten tom” 
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, skal telefonen settes 
i baseenheten eller laderen for å lade batteriene. Dette 
symbolet blinker mens batteriene lades. 
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Før du begynner

Strømsikkerhet
Baseenhet, lader og håndenhet SKAL IKKE utsettes for fukt eller vete. 
Elektrisk utstyr kan forårsake alvorlige skader, dersom de utsettes for fukt 
eller vete. 

Bruk ALDRI telefonen utendørs eller i tordenvær. Koble ut baseenheten 
fra telefonpluggen og vegguttaket når det er tordenvær i nærheten. 
Skader forårsaket av lynnedslag eller overspenning dekkes ikke av 
garantien. 

Forstyrrelser
Dersom lydkvaliteten forverres når du flytter deg under en samtale, 
skyldes dette sannsynligvis forstyrrelser på signalene mellom 
håndenheten og baseenheten. Grunnen kan være at du er for nær en 
annen telefon, eller annet elektronisk utstyr. 

Flytt deg da til et annet sted for å bli kvitt forstyrrelsene.

Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til føre til et kort avbrudd i 
forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten under en samtale. 
Håndenhetens display blinker kort mens forbindelsen gjenopprettes

Advarsel ”utenfor rekkevidden”
Dersom du hører et varselssignal under en samtale, og/eller lyden i 
høyttaleren blir svak eller forvrengt kan du være utenfor baseenhetens 
rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten innen 20 sekunder til tonen 
opphører. Ellers kan samtalen brytes. 
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Les dette først

Å velge et sted for baseenheten og laderen
Baseenheten og laderen kan monteres på veggen eller plasseres på en 
plan, vannrett flate der: 
- Nettadapteren når fram til et vegguttak med 230 V vekselstrøm 

– forleng ikke nettadapterens kabel. 
- Telefonledningen når fram til telefonkontakten eller skjøtepluggen 

(laderen har ikke tilkobling for telefonledning.).
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – dette kan 

forårsake forstyrrelser. 
- Den ikke er i nærheten av en oppvaskbenk, et badekar eller en 

dusj. Den må heller ikke være plassert i nærheten av annet som kan 
forårsake vete. 

- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater, som kjøleskap, 
vaskemaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater etc. 

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten
For å bruke telefonrøret og baseenheten i sammen, må en forbindelse 
opprettes mellom dem. Vær bevisst på at: 
- En stor metallgjenstand – for eksempel et kjøleskap, et speil eller 

et arkivskap – mellom telefonrøret og baseenheten skjermer for 
radiosignalene. 

- Andre massive strukturer, som vegger, kan redusere signalenes 
rekkevidde. 

Tilkobling til strømnettet

VIKTIG!
- Baseenheten må kun kobles til med den medfølgende strømadapteren. 
- Laderen må kun kobles til med den medfølgende strømadapteren. 

Bruk av annen strømadapter strider mot EN60950, og gjør den 
godkjennelsen dette produktet har fått, ugyldig. 

Batterisikkerhet
Bruk kun de oppladbare batteriene som følger med. Bruk ikke vanlige 
batterier, som ikke er oppladbare, da disse kan gå i stykker og forårsake 
skade. 
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Se side 13.

Installasjon

1. Velg ut et passende sted for baseenheten 
Se side 13. 

�. Koble til ledningen til 
nettadapteren og telefonkabelen 
på undersiden av baseenheten.  
Bruk kun den medfølgende 
telefonledningen. 

�. Koble adapteren til et vegguttak beregnet for  
��0 V AC og �0 Hz. 

�. Dersom du har en eller flere ladere…  
Koble strømadapteren i et vegguttak med 230 V AC og 50 Hz.  

Se side 13.
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Batteriindikatorn 
blinkar. 

 Laddningslampan tänds

�. Installer batteriene i håndenheten

A Legg de tre batteriene 
(3 stk. R03 (AAA) NiMH), 
som bildet viser; påse 
at pluss og minuspole-
ne stemmer med 
merkingen i bunnen av 
telefonens batteriluke.  

B Sett på batterilokket 

Bruk ikke vanlige ikke-oppladbare batterier!

�. Lade batteriene i 1� timer 
OBS! Lad batteriene fullt, før du 
bruker telefonen for første gangen.  
 
Et signal høres når håndenheten 
er riktig plassert i laderen.  
 
La telefonen stå til lading i minst 
15 timer første gangen.  
Batteriindikatoren øker med ett 
trinn hver halve time den står i 
laderen. Dersom du mistenker 
at batterieliminatoren ikke viser 
riktig ladenivå, ta ut batteriene og 
sett dem tilbake igjen. 

�. Koble baseenheten til telefonuttaket 
Påse at nettdelen er trukket ut fra vegguttaket. 
Koble telefonledningen til telefonuttaket, som 
vist på bildet. Sett støpselet i vegguttaket igjen. 
Telefonen fungerer ikke uten elektrisk strøm.  
 
OBS: Laderen har ingen tilkobling til telenettet. 
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VIKTIG!
For at telefonens nummerviser og ringefunksjon skal fungere riktig, still 
inn riktig system. 

Ved bruk i Norge skal telefonen stiles inn På FSK. 
Ved bruk i Sverige og Finland skal telefonen stilles inn på DTMF. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 2 7. 

2 Trykk på tastene  eller  for å stille inn:  
1 for FSK. 
2 for DTMF.

3 Trykk på tasten RING/OK. 
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Skru av og på

Å skru av og på håndenheter

	 Skru	av	håndenheten	og	spar	batteriet:		
Trykk på tasten LEGG PÅ/C, og hold den inntrykt i 3 
sekunder til displayet slokner. 	

	 Slå	på	håndenheten:	
Trykk kort på tasten Legg på/C. 

Tastelås

 Å låse tastene:  
Trykk på tasten LEGG PÅ/C, og hold den inntrykt i 3 
sekunder til nøkkelsymbolet og flere bindestreker vises i 
displayet. . 

 Å låse opp tastene 
Trykk kort på tasten LEGG PÅ/C, og hold den innrykt i 1 
sekund til nøkkelsymbolet forsvinner fra displayet. Du kan 
også sette tilbake håndenheten på baseenheten eller i 
laderen for å låse opp.

Observer
- Når håndenheten er slått av, kan man ikke ringe ut fra den. 

Dette gjelder også nødnummer. 
- Når håndenheten er slått av, ringer den ikke når det 

kommer innkommende samtale, men baseenheten vil 
fortsatt ringe. For å besvare en samtale når håndenheten 
er avslått, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta 
en liten stund før håndenheten har gjenopprettet en 
radioforbindelse med baseenheten. 
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Ring og besvar samtale

Ring samtale

 Slå inn telefonnummeret.

 Dersom du slår inn feil siffer, trykk på tasten LEGG PÅ/C, 
for å slette ett siffer om gangen i displayet. 

 Trykk på tasten RING/OK.  
(Du kan taste inn telefonnummeret etter at du har trykt på 
tasten RING for å få koblingstone dersom du foretrekker 
det, men du vil ikke kunne slette siffer hvis du gjør på 
denne måten.)

 Dersom du vil bruke egenskapen ”Indirekte nett”, se side 
42 for videre informasjon. (Fungerer ikke i alle land.)

Besvar samtale
 - Når det kommer en innkommende samtale, begynner 

CALL å blinke i displayet, og baseenheten og 
håndenheten begynner å ringe. 

 - Trykk en vilkårlig tast for å besvare samtalen. 

Avslutte en samtale

 Trykk på tasten LEGG PÅ/C slik at OPPTATT-lampen på 
baseenheten slokner. 

 Du kan også legge håndenheten tilbake på baseenheten 
eller i ladeholderen. 

Høyttalerens volum

 Juster volumet mens samtalen pågår ved å: 
 Mens samtalen pågår trykker du på tastene  eller . Det 

er tre lydnivåer, som indikeres med en søyle på displayets 
høyre side. Når du har avsluttet samtalen, beholder 
håndenheten det innstilte nivået. 
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Å ringe og besvare samtale

Gjenoppringing av sist tastede nummer

 For å ringe opp det siste nummeret du har tastet 
(opp til 24 siffer): 

1 Trykk på tasten LNR/CDS. 

2 Trykk på tasten RING/OK. 

 For å ringe opp ett av de fem siste numre du har slått 
(opp til 24 siffer): 

1 Trykk på tasten LNR/CDS. 

2 Trykk på tastene  eller  til ønsket nummeret vises. 

3 Trykk på tasten RING/OK.

 For å slette et nummer fra minnet over sist tastede nummer: 

1 Trykk ned tasten LNR/CDS og deretter tastene  eller  
til det nummeret du vil slette vises. 

2 Trykk og hold nede tasten LEGG PÅ/C til du hører en tone.  
 
Du kan også trykke og holde nede tasten LEGG PÅ/C i 
fem sekunder for å slette de fem siste tastede numre. 

Anmerkninger
- Bare nummer som er tastet inn manuelt vil lagres i minnet over sist 

slåtte nummer. Det vil si at numre som er hentet fra nummerviser 
eller fra minnet, ikke vil vises. 

- Nummer som ringes flere ganger, vil bare vises en gang. 
- Hver gang du taster et nytt nummer, erstattes det med eldste 

nummeret i minnet over de sist slåtte numrene med det nye. Du 
trenger altså ikke slette manuelt. 
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Å ringe fra minnet

Det er mulig å lagre opp til 20 telefonnumre i minnet. Hvert 
telefonnummer kan ha opp til 24 siffer. De 20 plassene i minnet er 
nummerert fra 01 til 20. 

OBS! I visse av instruksjonene får du beskjed om å trykke ned en tast ”i 
ett sekund”. Med dette menes at du skal holde tasten nede til displayet 
forandres, du hører en tone eller kobles til en annen samtale. 

Lagre et nummer

1 Tast inn telefonnummeret.  
Dersom du taster inn feil siffer, trykk på tasten LEGG PÅ/C 
for å slette ett siffer om gangen i displayet. 

2 Trykk og hold nede tasten MINNE i minst ett sekund.  
Telefonnummeret vises på skjermen med den første 
ledige plassen i minnet til venstre i displayet. For å lagre 
det på en annen plass, kan du bla med tastene  eller  
for å velge ønsket plass. 

3 Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 

Ring fra minnet

1 Trykk kort på tasten MINNE.  
To streker blinker til venstre i displayet

2 Bruk enten tastene  eller  for å finne ønsket nummeret, 
eller taste inn et tosifret nummer for å angi en plass i 
minnet (01 til 20) med siffertastene. 

3 Trykk på tasten RING/OK. 
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Å ringe fra minnet

Kombinerte nummer
Du kan lagre deler av et nummer (for eksempel nasjonskoder) i minnet, 
og deretter bruke valgfri kombinasjon av minne og manuell innmating, 
for å slå nummer. 

Endre et lagret nummer

1 Trykk på tasten PROG.

2 Trykk på tasten MINNE.

3 Trykk på tastene  eller  til det nummeret du vil slette 
vises. 

4 Trykk på tasten LEGG PÅ/C, for å slette sifrene en etter en. 
Mat deretter inn de nye sifrene. 

5 Trykk på tasten RING/OK for å lagre.  

Slett et lagret nummer

1 Trykk på tasten MINNE.

2 Trykk på tastene  eller  til det nummeret du vil slette 
vises. 

3 Trykk på tasten LEGG PÅ/C til du hører en tone, og 
nummeret i displayet forsvinner.  
 
For å slette alle 20 numrene i minnet, trykk på tasten LEGG 
PÅ/C i fem sekunder.
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Å ringe fra minnet

Bruk telefonboken

 Et nummer kan lagres i minnet under samtale. 

1 Trykk på tasten PROG. 

2 Trykk på tasten MINNE. 

3 Trykk på tastene  eller  for å finne en ledig plass i 
minnet, eller tast inn ett nummer med siffertastene, for å 
angi en plass i minnet. 

4 Tast inn det nummeret som skal lagres. 

5 Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte.  
 
Obs: For å forlate telefonboken, uten å lagre et nummer: 
trykk på tasten LEGG PÅ/C i ett sekund. 

Lagre det sist tastede nummeret i minnet

 Man kan flytte et nummer fra listen over sist tastede 
nummeret (se side 20) til en plass i minnet. 

1 Trykk på tasten LNR/CDS.

2 Trykk på tastene  eller  til ønsket nummer vises.

3 Trykk og hold ned tasten MINNE i ett sekund. Displayet 
viser en ledig plass i minnet. For å lagre det på en annen 
plass, kan du med tastene  eller  velge en ønsket plass 
(Kun ledige plasser vises). 

4 Trykk på tasten RING/OK, for å lagre nummeret. 
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Nummervisning

Dersom du abonnerer på denne tjenesten hos din teleoperatør, kan 
du se telefonnummeret til de som ringer deg før du svarer. Dersom de 
ringer deg med skjult nummer, eller de ringer deg fra en telefon som er 
koblet til et sentralbord som ikke sender nummeret, vil det ikke vises. 
Kontroller at du har valgt riktig system, se side 16. 

Håndenheten vil lagre de 10 sist innkommende numrene (uansett 
om de er besvarte eller ikke), kan du ringe tilbake til dem senere. Når 
nummerviserens minne er fullt, så kommer neste innkommende 
samtale til å skrives over det eldste. Dersom numrene er skjult eller ikke 
tilgjengelig vil det ikke lagres. 

Dersom det finnes nye nummer i nummerviseren, vil symbolet 
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 vises 
i displayet. 

Å se på nummer i nummerviseren

1 Trykk på tasten LNR/CDS to ganger.  
Nummeret for den sist innkommende samtalen vises i 
displayet. 

2 Trykk på tasten STJERNE (*) for å skifte mellom nummeret 
og samtalens dato/tid.  
Dersom telefonnummeret hadde mer enn 13 siffer, vil de 
første 13 sifrene i nummeret vises når du trykker på tasten 
* en gang. Trykk på den en gang til, for å se tid/dato. 

3 Trykk på tastene  eller  for å bla igjennom numrene.  
 
Når du har bladd igjennom alle nummer, vil CID-symbolet 
forsvinne fra displayet. 
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Nummervisning

Slå et nummer i nummerviseren

 Ring tilbake til noen som har ringt deg: 

1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret. 

2 Trykk på tasten RING/OK, for å ringe nummeret. 

Slett et nummer i nummerviseren

 Slett et nummer i nummerviseren

1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret. 

2 Trykk og hold nede tasten LEGG PÅ/C til du hører en tone, 
eller trykk og hold ned tasten LEGG PÅ/C i 5 sekunder, for 
å slette alle de10 numrene. 

Lagre nummer fra nummerviseren til minnet

 Flytt nummer fra nummerviser til minnet:

1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret. 

2 Trykk og hold nede tasten MINNE i ett sekund.  
Displayet viser en ledig plass i minnet. For å lagre det på 
en annen plass kan du med tastene  eller  velge en 
ønsket plass (bare ledige plasser vises). 

3 Trykk på tasten RING/OK, for å lagre nummeret. 
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Å bruke flere håndenheter

Opp til seks håndenheter kan registreres til din baseenhet. Med to eller 
flere håndenheter registrert kan du: 
- Ringe internsamtale fra en håndenhet til en annen. 
- Viderekoble en innkommende samtale fra en håndenhet til en annen. 
- Veksle mellom intern og ekstern samtale. 
- Opprett en konferanse med tre personer. 

 Hver håndenhet har et nummer som vises i displayet (h1 til h6).

 Kun en håndenhet kan være koblet til telenettet om gangen. 
Dersom du forsøker å ringe når en annen håndenhet allerede er 
oppkoblet på telenettet, vil du høre et opptattsignal. 

 I visse av instruksjonene får du beskjed om å trykke ned en tast ”i ett 
sekund”. Med dette menes at du skal holde tasten nede til displayet 
forandres, du hører en tone eller kobles til en annen samtale. 

Ringe internsamtale

1 Trykk på tasten INT (*) i ett sekund. INT vises på 
håndenhetens display, samtidig med alle andre registrerte 
håndenheters nummer. 

2 Tast inn nummeret på den ønskede håndenheten, eller 
trykk 9 for å ringe alle andre registrerte håndenheter.  
 
De andre håndenhetene ringer og INT-symbolet blinker i 
displayet. Når brukeren av den andre håndenheten svarer 
kobles samtalen fram. 

!

!
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Å bruke flere håndenheter

Besvare samtale
 Ringesignalet for internsamtale er annerledes enn for 

ekstern samtale. Når noen ringer en internsamtale vises 
INT på din håndenhets display sammen med nummeret 
på den håndenheten det ringes fra. 

 Trykk på en vilkårlig tast for å svare. 

Å avslutte en intern samtale

 Trykk på tasten LEGG PÅ/C eller still håndenheten i 
baseenheten eller i laderen. 

Viderekoble samtale

 Når du har ringt eller tatt imot en ekstern (Innkommende) 
samtale, kan du viderekoble ved å: 

1. Trykke på tasten INT (*) i ett sekund og deretter taste inn 
nummeret på den andre håndenheten.  
 
Den andre samtalen parkeres, og den andre håndenheten 
ringer. Når brukeren av den andre håndenheten svarer, kan 
du snakke med han/henne.  
 
Dersom den andre brukeren ikke svarer kan du gå tilbake 
til den eksterne samtalen når som helst ved å trykke på og 
holde tasten INT (*). 

2. Trykk på tasten LEGG PÅ/C for å legge på og viderekoble 
samtalen.  
 
Du kan trykke på LEGG PÅ/C, for å viderekoble 
den eksterne samtalen før brukeren av den andre 
håndenheten besvarer din internsamtale. Dersom denne 
ikke svarer innen 30 sekunder, vil den eksterne samtalen 
kobles tilbake til deg, og din håndenhet vil ringe. 



��

INT

#

#

Å bruke flere håndenheter

Skift mellom to samtale

 Når du har både en intern og en ekstern samtale gående, 
kan du skifte mellom dem på følgende måte: 

 Trykk på tasten INT (*) i ett sekund, for å skifte mellom 
samtalene (den andre samtalen parkeres automatisk). 

 Du kan viderekoble den eksterne samtalen til den andre 
håndenheten ved å trykke på tasten LEGG PÅ/C når du 
har koblet til den interne samtalen. 

 Dersom du trykker på tasten LEGG PÅ/C når du er 
innkoblet på den eksterne samtalen, vil du bryte samtalen. 

Opprett en treparts konferansesamtale

 Når du har både en intern og en ekstern samtale gående, 
kan du opprette en treparts konferansesamtale på 
følgende måte. 

 Trykk på tasten # (firkant) i ett sekund. 

 Fjern brukeren av den andre håndenheten fra 
konferansesamtalen: 

 Trykk på tasten # (firkant) i ett sekund. 

 Du vil fortsatt være koblet til den eksterne samtalen. 
Dersom den andre brukeren ikke har lagt på, så kan du få 
han/henne med på konferansen, ved å trykke på tasten # 
(firkant) igjen. 

 For å forlate konferansen og la den andre brukeren 
fortsette samtalen med på den eksterne linjen, trykk på 
tasten LEGG PÅ/C. 
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Å bruke flere håndenheter

Signal for innkommende samtale

 Dersom du snakker på den interne linjen når det ringer på 
den eksterne linjen, så vil du høre det eksterne signalet for 
å gjøre deg oppmerksom på at noen forsøker å ringe. 

 For å svare på den innkommende samtalen og avslutte 
den interne:  Trykk kort på tasten R.

 For å besvare den innkommende samtalen og parkere den 
interne samtalen (så du senere kan skifte, ha konferanse 
eller overføre):

 Trykk på tasten INT (*) i ett sekund. 

Søk alle håndenheter fra baseenheten

 For å få alle registrerte håndenheter til å ringe (Dette 
er praktisk hvis du har glemmer hvor du har lagt 
håndenhetene): 

 Trykk på Tasten SØK HÅNDENHET på baseenheten. 

 Håndenhetene vil ringe i 30 sekunder. For å stoppe 
ringingen tidligere: 

 Trykk på tasten SØK HÅNDENHET igjen, eller trykk valgfri 
tast på en av håndenhetene. 
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Å bruke flere håndenheter

Registrere en ny håndenhet til din baseenhet
Håndenhet(-er) som medfølger baseenheten, behøver du ikke registrere. 
Det må kun gjøres med nye, som er anskaffet separat. 

Hver håndenhet kan registreres på fire baseenheter nummerert fra 1 til 4. 

1 Trykk og hold nede tasten SØK HÅNDENHET på 
baseenheten til registreringstonen (langsomme signaler) 
høres. 
Du har nå 30 sekunder på deg å registrere håndenheten. 

2 Trykk på tasten PROG på håndenheten, og deretter sifrene 
1 og 6 fulgt av baseenhetens nummer.  
 
Dersom dette er den første baseenheten du registrerer til, 
så er nummeret 1. 

 3 Tast inn 0000 (baseenhetens pinkode). 

4 Trykk på tasten RING/OK. 
 
Displayet viser nummer for håndenheter, som er ledig på 
baseenheten. 

5 Tast inn håndenhetens nummer.  
 
Dersom du ikke taster inn et nummer her, vil den 
automatisk registreres med det laveste tilgjengelige 
nummeret.  
 
Håndenheten gir et signal for å bekrefte registreringen. 
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Å bruke flere håndenheter

Avregistrer et telefonrør

 Dette kan være nødvendig, dersom du skal erstatte en 
ødelagt håndenhet. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 26.  
 
Displayet viser numrene på alle håndenheter som er 
registrert i databasen. 

2 Tast inn nummeret på den håndenheten som skal 
avregistreres. Displayet blinker og håndenheten 
avregistreres. 

Velg baseenhet

 Dersom din håndenhet er registrert til mer enn en 
baseenhet, vil den automatisk velge den baseenhet som 
gir det sterkeste signalet (vanligvis den som er nærmest). 
Ellers kan du velge en baseenhet manuelt. 

 Denne funksjonen brukes ikke, dersom du kun har en 
baseenhet. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 17.

2 Bruk tastene  eller  for å velge baseenhet.  
 
Baseenheter nummereres fra 1 til 4. Dersom du velger 0, 
vil din håndenhet automatisk velge den baseenhet som 
gir det sterkeste signalet. 

3 Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 
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Å bruke flere håndenheter

Registrer til en baseenhet av et annet merke
Din håndenhet kan registreres til alle GAP-kompatible baseenheter, og 
du kan registrere andre GAP-kompatible håndenheter til din baseenhet. 
Vi garanterer ikke at alle egenskaper og meldinger på displayet vil 
fungere, dersom utstyr fra andre leverandører blir benyttet. 

1 Følg instruksjonene i bruksanvisningen til baseenheten, for å stille 
den i registreringsmodus (F.eks. trinn 1 på side 29). 

2 Følg instruksjonene i bruksanvisningen til håndenheten, for å 
registrere håndenheten (F.eks. trinn 2 til 5 på side 29).  
 
Dersom du trenger å angi en PIN-kode for baseenheten, se 
bruksanvisningen for baseenheten. 
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Tilpass håndenheten

Allment 
Du kan tilpasse innstillingene på håndenheten ved hjelp av en meny på 
håndenhetens display. 

Observer følgende: 
• Dersom du ikke trykker på noen tast på 25 sekunder, vil 

håndenheten gå tilbake til ventemodus. 

• Når du bekrefter valget av en innstilling vil du få høre enn 
bekreftelsestone. Dersom du gjør en feil vil du høre en varselstone. 

• Når du har gått igjennom alle trinn for en innstilling, kan du 
tilbakestille håndenheten til ventemodus ved å enten: 

 o Stille tilbake håndenheten på baseenheten. 

 o Trykk og hold nede tasten LEGG PÅ/C. 

Autosvar
For å besvare en innkommende samtale, kan du trykke på valgfri tast. Du 
kan også stille inn autosvar, noe som innebærer at du svarer ved å løfte 
håndenheten fra baseenheten, uten å trykke på noen tast. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 15. 

� Bruk tastene  eller  for å stille inn:  
0 for autosvar av.  
1 for autosvar på. 

� Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 
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Tilpass håndenheten

Ringestyrke og melodi
Ringestyrken i håndenheten har åtte trinn, inkludert 0 for av, og åtte 
melodier. Med ringestyrken på 0 vil ikke håndenheten ringe, men den 
vil vise CALL, eller hvis du abonnerer på nummervisning, vil den vise 
nummeret til den som ringer. 

 Endre ringestyrken: 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 111. 

2 Bruk tastene  eller , for å endre ringestyrken. 

3 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte.

 Endre melodien:

1 Trykk på tasten PROG og deretter 112. 

2 Bruk tastene  eller , for å endre melodien. 

3 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte.

Tastelyd
Normalt hører du en tone hver gang du trykker på en tast på 
håndenheten. Hvis du vil skru av denne lyden: 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 113.

2 Bruk tastene  eller  for å stille inn:  
0 for tastelyd av.  
1 for tastelyd på. 

3 Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 
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Tilpass håndenheten

Direkte oppringing
Når direkte oppringing er innstilt, vil håndenheten automatisk ringe 
opp et nummer som du har programmert inn så fort du trykker på en 
tast, bortsett fra tasten PROG. Denne innstillingen kalles noen ganger 
barnevaktens telefon. 

 Når direkte oppringing er innstilt, er det ikke mulig å ringe 
nødsamtale, hvis du ikke programmerer inn et alarmnummer, f.eks. 
112, på direkte oppringing. Husk! De numre du programmerer inn 
vil ringes opp så fort en tast er trykket ned. 

 Før du kan slå på ”Direkte oppringing”, må du først 
programmere inn telefonnummeret.

1 Trykk inn tasten PROG og deretter 13.  

� Tast inn nummeret.  
Ved å trykke på LEGG PÅ/C kan du slette et siffer om 
gangen, eller slette hele nummeret for Direkte oppringing 
ved å trykke og holde nede LEGG PÅ/C. 

� Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 

 Å skru av og sette på direkte oppringing:

1 Trykk inn tasten PROG og deretter 12.  

� Bruk tastene  eller , for å stille inn:  
0 for direkte oppringing av. 
1 for direkte oppringing på.

� Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

 Når direkte oppringing er innkoblet viser displayet 

INT

LC

CID

 og nummeret 
for direkte oppringing. Du kan besvare en samtale som vanlig. 

!
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Tilpass håndenheten

Slett alle minner
På denne måten kan du slette alle lagrede nummer i minnet og i sist slåtte 
nummer. Dersom du har stilt inn et nummer for ”Direkte oppringing” vil 
dette også slettes. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 19. 

� Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte.  
 
Obs: Nummerviserens minne slettes ved å tilbakestille 
baseenheten (se side 41). 

Tilbakestill håndenheten
Når du tilbakestiller håndenheten går innstillingene tilbake til disse 
grunninnstillingene: 
• Ringestyrke 7
• Melodi  2
• Tastelyd på
• Indirekte nett av (se side 40)
• Autosvar  av
• Valg av baseenhet automatisk (best kontakt)

1 Trykk på tasten PROG og deretter 10. 

� Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 
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Tilpass baseenheten

Allment 
Du kan tilpasse innstillingene på baseenheten ved hjelp av en meny på 
håndenhetens display. 

Observer følgende: 
• Dersom du ikke trykker på noen tast innen 25 sekunder, vil 

håndsettet gå tilbake til ventemodus. 
• Når du bekrefter valget av en innstilling, vil du høre en 

bekreftelsestone. Dersom du gjør en feil, vil du høre en varselstone. 
• Når du har gått igjennom alle trinn for en innstilling, kan du 

tilbakestille håndenheten til ventemodus ved at enten: 
 o Sette håndenheten på baseenheten. 
 o Trykke og holde nede tasten LEGG PÅ/C. 

Alarmnummer
Disse tre numrene kan ringes opp selv når nummersperre er innstilt(se 
side 38). 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 2231. 

2 Tast inn det første alarmnummeret. 

3 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

4  Trykk 232. 

5 Tast inn det andre alarmnummeret

6 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 
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Tilpass baseenheten

Ringestyrke og melodi
Ringestyrken i håndenheten har åtte trinn, inkludert 0 for av, og åtte 
melodier. Med ringestyrken på 0 vil ikke håndenheten ringe ved 
innkommende samtale. 

 Endre ringestyrken:
1 Trykk på tasten PROG og deretter 211. 

� Bruk tastene  eller , for å endre ringestyrken. 

� Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte.  

 Endre ringestyrken:

1 Trykk på tasten PROG og deretter 212. 

� Bruk tastene  eller , for å endre melodien. 

� Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

Samtalesperre
Det er mulig å sperre inngående samtale for hver enkelt håndenhet som 
er registrert til baseenheten. Det finnes to typer samtalesperre: 

• Det er mulig å sperre samtaler fra maksimalt to nummer (som kan 
være retningsnummer) med opp til åtte siffer hver. Med denne 
innstilling må du først programmere inn numrene før du kan slå på 
samtalesperren. 

• Du kan sperre forskjellige typer samtaler: Eksterne samtaler og 
utenlandssamtaler. 

 Når noen av samtalesperrene er på, kan du ikke ringe ut, og 
nøkkelsymbolet vises i displayet. 
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Tilpass baseenheten

Sperr samtaler til spesielle nummer

1 Trykk på tasten PROG og deretter 222. 

2 Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6). 

3 Trykk 11. 

4 Tast inn det første nummeret som skal sperres. 

5 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

6 Trykk 22. 

7 Tast inn telefonrørets nummer (1 til 6). 

8 Trykk 12. 

9 Tast inn det andre nummeret som skal sperres. 

10 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

Å slå på eller slå avsperren til angitte nummer

1 Trykk på tasten PROG og deretter 222. 

2 Taste inn håndenhetens nummer (1 til 6).

3 Trykk 0 og bruk deretter tastene  eller , for å stille inn:  
0 for samtalesperre av.  
1 for samtalesperre på. 

4 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 
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Tilpass baseenheten

Å slå på og av samtalesperre for visse typer samtaler

1 Trykk på tasten PROG og deretter 221. 

2 Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6). 

3 Bruk tastene  eller , for å stille inn:  
0 ingen eksterne samtaler (Kun interne samtaler).  
1 ingen utenlandssamtaler.  
2 alle samtaler tillatt (samtalesperre av). 

4 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

Tid og dato
Tid og dato må stilles inn, dersom de skal vises korrekt på håndenhetens 
display og lagres i nummerviseren. 

1 Trykk på tasten PROG og deretter 23. 

2 Tast inn dato i sekssifret form. F.eks. 131004 for 13 oktober 
2004, 020305 for 2 mars 2005

3 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

4 Tast inn tiden i firesifret form. F.eks. 0830 for 8.30 og 1406 
for 14.06. 

5 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 
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Tilpass baseenheten

Slett nummerviserens minne

 På denne måten slettes alle lagrede nummer i 
nummerviserens minne.

1 Trykk på tasten PROG og deretter 29. 

2 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

Tilbakestill baseenheten

 Når du tilbakestiller baseenheten går alle innstillinger tilbake til 
disse grunninnstillingene: 

 • Ringestyrke 7

 • Melodi 4

 • Tastelyd på

 • Samtalesperre av

 • Nummerviserens minne tomt

 • Koder til indirekte nett ingen (se side 41)

1 Trykk på tasten PROG og deretter 20. 

2 Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 
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Indirekte nett (Kun i enkelte land)

Denne egenskapen kan du bruke når du ringer visse av dine samtaler 
med en annen operatør enn din hovedoperatør. Ved å bruke indirekte 
adgang til et alternativt nett, kan det tenkes at du sparer penger på fjern- 
og utenlandssamtaler. Når du abonnerer på en alternativ distributørs 
nett, mottar du en tilgangskode til nettet, av dem. 

For å dirigere om samtalen via det alternative nettet, må du angi 
tilgangskoden hver gang du ringer. Denne telefonen kan gjøre dette 
automatisk når du slår et fjern- eller utenlandsnummer (Begynner på 0), 
manuelt eller fra minnet. 

For lokalsamtale (som ikke begynner med 0) vil ikke telefonen slå 
tilgangskoden til nettet, så disse samtalene vil gå via ditt lokale nett. Du 
kan også stille inn to lokale prefiks, som begynner med 0, som ikke vil 
benytte tilgangskoden for alternativt nett. 

Tilgangskoden til nettet og de to lokale prefiksene stilles inn på 
baseenheten og gjelder for alle registrerte håndenheter. Du må slå på og 
skru av ”Indirekte nett” på hver enkelt håndenhet.

Å stille inn tilgangskoden for alternativt nett

1. Trykk på tasten PROG og deretter 240. 

2. Tast inn tilgangskoden til nettet(opp til seks nummer)

3. Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 
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Indirekte nett

Å stille inn lokale prefiks

1. Trykk på tasten PROG og deretter 241. 

2. Tast inn det første prefikset. (opp til 6 siffer). 

3. Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

4. Trykk 42. 

5. Tast inn det andre prefikset (opp til 6 siffer). 

6. Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

Å slå på og slå av indirekte nett 

Dette må utføres på hver håndenhet. 

1. Trykk på tasten PROG og deretter 14. 

2. Bruk tastene  eller  for å stille inn:  
0 for indirekte nett av.  
1 for indirekte nett på. 

3. Trykk på tasten RING/OK, for å bekrefte. 

 Når du ringer vil telefonrøret slå tilgangskoden til det alternative 
nettet, dersom du ikke slår et nummer som begynner med 0, med 
mindre det er et av de to lokale nummer du har stilt inn. Når en 
samtale dirigeres om til ”Indirekte nett”, vises LC i displayet. 

 Obs – for at ”Indirekte nett” skal fungere må du slå 
telefonnummeret (eller velge det fra minnet, sist oppringte nummer 
eller nummerviserens minne) før du trykker på tasten RING/OK for å 
kobles til den eksterne linjen. 
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Feilsøking

La alltid en kvalifisert servicetekniker utføre service på denne telefonen. 
Prøv aldri å utføre reparasjoner eller modifikasjoner selv. Du kan forverre 
problemet og miste garantien. 

Kontroller alltid først at: 
• Du har fulgt trinnene angitt på side 14, 15 og 16 for å installere denne 

telefonen. 

• Alle kontakter er ordentlig tilsluttet. 

• Det er spenning i vegguttaket. 

• Batteriet i håndenheten er korrekt installert og at det ikke er utladet. 

Hverdagsbruk

”Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler”

• Dersom håndenhetens display ikke lyser, kan det komme av at den 
er avslått.  Trykk på tasten LEGG PÅ/C, for å slå den på. 

• Kontroller at baseenhetens nettadapter er koblet til vegguttaket og 
at det er spenning i vegguttaket. Baseenheten trenger spenning for 
normal drift av telefonen – ikke bare for å lade batteriene. 

• Kontroller at du bruker den telefonkabelen som fulgte med 
telefonen. Andre telefonkabler fungerer ikke nødvendigvis. 

• Gå nærmere baseenheten. 

• Kontroller symbolene for batterinivået på displayet. Dersom nivået 
er lavt, still håndenheten på baseenheten eller laderen for å lade 
opp batteriene. 

• Ta ut nettadapteren fra vegguttaket. Vent noen sekunder og koble 
til igjen. Det kan løse problemet. 
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Feilsøking

”Jeg kan ikke ringe”

• Håndenhetens tastelås kan være aktivert (se side 17). Lås opp 
tastelåsen før du ringer. 

• Samtalesperre til visse nummer kan være innstilt og slått på (se side 37). 

• Sperre for visse type samtaler(Utenlandssamtaler eller alle eksterne 
samtaler) kan ha blitt slått på(Se side 37). 

”Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene”

• Kontroller at batteriet er satt i riktig i håndenheten. Dersom symbolet 
for batterinivå viser lavt, lad opp batteriene. 

”Når jeg taster inn et nummer, vises det i displayet, men jeg kommer 
ikke ut på linjen”

• Gå nærmere baseenheten. 

• Prøv en annen plassering av baseenheten. Hvis det er mulig, kan den 
plasseres høyere, eller lenger bort fra annet elektrisk utstyr. 

• Samtalesperre til visse nummer kan være innstilt og slått på(se side 
37).

• Sperre for visse typer samtaler (Utenlandssamtaler eller alle eksterne 
samtaler) kan ha blitt slått på(Se side 37).

”Telefonen ringer ikke”

• Kontroller at baseenhetens nettadapter er koblet til vegguttaket, og at 
spenning er å finne i vegguttaket. Baseenheten trenger spenning for 
normal drift av telefonen – ikke bare for å lade batteriene. 

• Kontroller at du bruker den telefonkabelen som fulgte med telefonen. 
Andre telefonkabler fungerer ikke nødvendigvis. 
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Feilsøking

”Min samtale ble brutt når jeg kom utenfor rekkevidden, og nå kan 
jeg ikke bruke håndenheten.”

• Flytt håndenheten nærmere baseenheten før du begynner å ringe 
igjen. 

”Det er forstyrrelser og brus på linjen.”

• Gå nærmere baseenheten. 

• Prøv å flytte baseenheten så den ikke er nær annet elektrisk utstyr, for 
eksempel TV eller PC. 

• Du får best resultat hvis du plasserer baseenheten så høyt opp som 
mulig. I et hus som går over to etasjer lønner det seg å plassere den i 2. 
etasje. 

”Jeg hører signaler i håndenheten under pågående samtale.”

• Du kan være på vei utenfor baseenhetens rekkevidde. Gå nærmere, 
ellers kan samtalen brytes. 

• Kontroller symbolet for batterinivå i displayet. Dersom nivået er lavt, lad 
opp batteriene. 

”Nummerviser virker ikke.”

• Du må abonnere på tjenesten nummervisning hos din operatør. 

• Kontroller at du har valgt riktig system, se side 16. 

• Den som ringer kan ha skjult sitt nummer. Samtalen kan også komme 
fra en telefon som er koblet via et sentralbord som ikke sender 
telefonnummeret. 

”Når jeg prøver å ringe får jeg opptattsignal.”

• Dersom du har ekstra håndenheter registrert til din baseenhet, 
kontroller at ikke en annen håndenhet allerede brukes til en samtale. 
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Feilsøking

”Lydstyrken i høyttaleren er lav under samtale.”

• Kontroller at du holder høyttaleren ved øret. 

• Juster lydstyrken med tastene  eller . 

Ved bruk av flere håndenheter

”Jeg kan ikke overføre en samtale.”

• Kontroller at den andre håndenheten er innenfor baseenhetens 
rekkevidde. 

• Kontroller at du slår riktig nummer for den andre håndenheten(1 til 6, 
eller 9 for alle registrerte håndenheter). 

Batterier

”Håndenhetens batterier blir utladet på en time eller to.”

• Før du bruker håndenheten for første gang, skal du la den sitte på 
baseenheten eller i laderen i opp til 15 timer, for å lade batteriene helt 
opp. 

• Du kan trenge nye batterier (Se nedenfor). 

• Rengjør ladekontaktene på håndenheten og baseenheten med en 
tørr klut. 

• Kontroller tilkoblingen mellom baseenheten og vegguttaket. 

”Jeg forsøker å lade opp batteriene, men får allikevel beskjed om at 
de er utladet.”

• Du må bytte ut batteriene. 

• Deponer oppbrukte batterier på et trygt sted. Brenn dem aldri, og 
legg dem ikke der det risikerer å gå hull på dem. 
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Feilsøking

Indirekte nett

”Tjenesten Indirekte nett fungerer ikke.”

• Du må abonnere hos en distributør av et alternativt nett før du kan 
bruke denne tjenesten. 

• Dersom du har mer enn en registrert håndenhet, må du slå på 
tjenesten på hver håndenhet hver for seg, i tillegg til at du må stille in 
tilgangskoden for nettet på baseenheten. 

• Når du ringer må du slå nummeret (eller velge nummeret fra minnet, 
listen med sist oppringte nummer eller nummerviseren) før du 
trykker på tasten RING for å bli koblet til den eksterne linjen. 

Når du bruker sentralbord

”Funksjonen repetere virker ikke.”

• Det kan være nødvendig å trykke ned og holde nede tasten R i noen 
sekunder istedenfor å bare trykke fort på den. Prøv å se om dette 
hjelper. 

”Det går ikke å bruke funksjonen repeter sist slåtte nummer og/eller 
å ringe fra minnet på et sentralbord.”

• Trykk på tasten LNR/CDS/P når du ringer første gangen, for å få en 
pause mellom koden for å komme ut på den eksterne linjen (f.eks. 
9) og selve telefonnummeret. De skal det gå å ringe opp igjen det 
nummeret senere. 

• Når du lagrer et telefonnummer i minnet, kan du inkludere koden for 
å komme ut på den eksterne linjen (f.eks. 9) i hvert nummer. 

• Dersom ditt sentralbord krever at du venter på å få en andre 
koblingstone før du slår telefonnummeret, trykk på tasten LNR/CDS/P 
for å få en pause mellom koden og telefonnummeret. 
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Feilsøking

Du kan også stille inn telefonen, så den automatisk legger inn en 2 
sekunders pause etter at den har slått koden, for å komme ut på den 
eksterne linjen. Gjør på denne måten: 

1. Trykk på tasten PROG og deretter 250. 

2. Tast inn koden for å komme ut på den eksterne linjen (opp 
til fire siffer). 

3. Trykk på tasten RING/OK for å bekrefte. 

Dersom feilen fortsetter

Koble ut alle apparater tilsluttet til samme telefonlinje som telefonen, og 
prøv å ringe. 

Koble ut baseenhetens telefonkontakt fra telefonuttaket og koble inn 
en annen telefon direkte i telefonuttaket. Prøv å ringe, dersom dette 
fungerer er telefonlinjen i orden. 

Dersom du ikke får ringt ut, og du bruker en toveisplugg, fjern denne 
og tilslutt telefonen direkte i vegguttaket. Dersom du nå kan ringe, er 
toveispluggen enten defekt eller ikke kompatibel. 

Dersom du ikke kan ringe kan feilen ligge i telenettet. Kontakt 
operatøren. 
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Rengjøring og vedlikehold

Rengjør ikke noen del av telefonen med benzen, white sprit eller 
kjemiske løsemidler – dette kan forårsake permanente skader, som ikke 
dekkes av garantien. Dersom dette er nødvendig, rengjør med en lett 
fuktet klut. 

Beskytt telefonen fra varme og fuktige miljøer, samt sterkt sollys. Utsett 
den ikke for vete. 

Hvert tenkbart tiltak har blitt brukt for å forsikre at din telefon (e800) 
holder høy kvalitet. Dersom det skulle oppstå en feil, prøv ikke å reparere 
det selv, men snakk for forhandleren. 

Garanti og service

Binatone e800 har en garanti på 24 måneder fra innkjøpsdato med 
framvisning av gyldig kvittering. Garantien dekker ikke skader som 
oppstår ved feil bruk eller forsømmelse, eller som et resultat av 
overspenning – for eksempel feil i telefonlinjen etter lynnedslag. 

Dersom du tror at din e800 har blitt defekt, kontakt din forhandler. 
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Tekniske spesifikasjoner

Standard:  DECT

Frekvensområde:  1,88 til 1,9 GHz (båndbredde 20 MHz)

Kanalbåndbredde:  1,728 MHz

Rekkevidde:  Opp til 300 m utendørs, opp til 50 m innendørs. 

Drifttid:   
Ventemodus:  Ca. 80 timer
Samtale:  Ca. 7 timer
Batteriets ladetid:  15 timer

Temperaturområde:
Drift:  0 ˚C til 40 ˚C
Lagring:  –20 ˚C til 60 ˚C

Strømforsyning:
Håndenhet:  3 stk 1,2V R03, AAA-størrelse, 
  NiMH oppladbare batterier. 

Baseenhet/Lader:  Inngang 230 V AC, 50Hz; Utgang AC 9 V, 300 mA

Spesifikasjoner for tilkoblinger: 

Tilkoblingen  (tilsluttet fra strømnettet) er en SELV-tilkobling 
med vekt på EN41003. 

Tilkoblingen  (Kobles til telefonlinjen) er en TNV-tilkobling med 
vekt på EN41003.

Kompatibilitet for sentralbord:
Gjenoppringingsintervall for avbrudd: 100 ms (kort trykk), 250 ms (Langt 
trykk). Pauselengde (med tasten LNR/CDS/P): 3 sekunder. Signaltype: 
DTMF (Dual Tone Multifrekvens), også kalt tonevalg. 
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EC Declaration of Conformity

Clas	Ohlson	AB	declares	that	the	following	product:

Type of product: Digital	cordless	telephone

Model: e800,	e800	twin

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 
1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating 
to Radio Spectrum Matters,  the Council Directive 89/336/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic 
compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 
93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the 
product with the requirements relating to the essential requirements 
according to Article 3 R&TTE  was based on Annex III of Directive 1999/5/EC 
and following standard:

 Radio	Spectrum:		 EN	301406
	 EMC:																		 EN	301489
	 Electical	Safety:			 EN	60950

              
Insjön, Sweden 6 February 2005   

                        

     G. Karnberger  
  President

                                        

Clas Ohlson AB     793 85 Insjön     SWEDEN     
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ORDER	 Tel:	0247/444	44	 Fax:	0247/445	55	 	
	 E-post:	order@clasohlson.se
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