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Användarguide

BINATONE “Big Button 510”

■	 Digital	sladdlös	Telefon	

■	 Extra	stora	knappar	och	display

Läs instruktionerna noga innan du använder denna utrustning!

Vi	reserverar	oss	för	ev.	text-	och	bildfel	samt	ändringar	av	tekniska	data.

Vid	tekniska	problem	eller	andra	frågor	kan	Du	kontakta	oss		
(se	adresserna	på	baksidan).

Viktigt — Nödsamtal

■	 Big	button	system	510	är	inte	avsedd	för	att	ringa	nödsamtal	vid	
strömavbrott.

■	 Alternativa	sätt	bör	ordnas	för	att	kunna	ringa	larmcentralen	.

	 (Detta	betyder	att	du	bör	ha	en	telefon	som	inte	behöver	
elförsörjning	så	att	du	kan	ringa	samtal	under	ett	strömavbrott.)
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Uppackning av ditt Big button system 510 

I lådan finns:

■	 Den	sladdlösa	handenheten.

■	 Basenheten.

■	 Tre	laddningsbara	batterier	och	ett	batterilock	till	handenheten.

■	 En	telefonsladd	med	tillhörande	telefonpropp	till	basenheten.	

■	 En	nätadapter	till	basenheten.	

Förvara	förpackningsmaterialet	på	en	säker	plats	ifall	du	behöver	
transportera	enheten	vid	senare	tillfälle.	Behåll	inköpkvittot	som	är	ditt	
garantibevis.

Innan	du	kan	använda	handenheten	för	att	ringa	samtal	behöver	du	
sätta	i	och	ladda	batterierna.
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1.	 UPP-	och			NER-knappar
	 TRYCK	under	ett	samtal	för	att	justera	volymen	i	öronsnäckan.	

Tryck	för	att	skrolla	längs	listan	med	lagrade	nummer	eller	
nummerpresentatörens	lista.

2.	 RING	 	/OK-knappen
	 Tryck	för	att	påbörja	eller	svara	på	ett	samtal.	Tryck	medan	du	

programmerar	för	att	bekräfta	ditt	val.

3.	 PROG-knappen
	 Tryck	för	att	börja	programmering.
	 Tryck	under	samtal	för	att	göra	en	anteckning	om	ett	nummer	i	

anteckningsboken.
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■	 Om		displayen	är	blank
	 Kontrollera	att	batterierna	är	laddade,	tryck	sedan	på	knappen	

för	att	slå	på	handenheten.	

4.	 	(Last	Number	Redial)/CDS/	PAUS-knappen
	 Tryck	EN	GÅNG	för	att	göra	en	återuppringning	till	ett	av	de	fem	

senaste	nummer	du	har	ringt.	Tryck	TVÅ	GÅNGER	för	att	se	en	lista	
över	nummerpresentation	.

	 Tryck	för	att	göra	pauser	när	du	använder	telefonen	till	en	PBX.
	
5.	 	/INT	(Intern)-knappen
	 Tryck	för	att	göra	ett	internsamtal	(om	du	har	mer	än	en	handenhet).	

6.	 LÄGG	PÅ	 	/	C	(Cancel)-knappen
	 Tryck	för	att	lägga	på	i	slutet	av	ett	samtal.	Tryck	och	håll	kvar	i	1	

sekund	för	att	låsa	knappsatsen.	Tryck	och	håll	kvar	i	3	sekunder	för	
att	aktivera	och	stänga	av	handenheten.

	 När	du	ringer	och	programmerar,	tryck	KORT	för	att	radera	siffror	från	
displayen;	eller	tryck	och	HÅLL	INNE	för	att	rensa	displayen.

7.	 R	(Recall)-knappen
	 Du	kan	behöva	detta	under	ett	samtal	om	din	Big	Button	system	510	

är	ansluten	till	en	PBX.

8.	 TELEFONBOK	 	-knappen
	 Tryck	för	att	lagra	nummer	i	telefonboken	och	för	att	ringa		samtal	till	

lagrade	nummer.

9.	 UPPTAGEN-lampa
	 Detta	tänds	när	du	är	kopplad	till	telefonlinjen.

10.	 SÖK	HANDENHET-knappen
	 Tryck	för	att	få	alla	handenheter	att	ringa,	(praktiskt	om	du	har	glömt	

var	du	har	lagt	en	handenhet).

11.	 SCROLL	(	 	#	)-knapparna
	 När	ett	långt	nummer	(mer	än	16	siffror)	visas	på	displayen,	tryck	på	

dessa	för	att	skrolla	längs	numren.
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Symboler på displayen

Symbolernas betydelse 
Signalnivå
Detta	visar	signalstyrkan	mellan	handenheten	och	basenheten.	Detta	blinkar	
när	handenheten	försöker	att	etablera	en	radiolänk	till	basenheten.	Om denna 
symbol blinkar under ett samtal, flytta dig närmare basenheten. 

Nytt	samtal		
Detta	dyker	upp	när	du	har	missat	inkommande	samtal	(även	om	du	inte	
använder	nummerpresentatör).

Internsamtal	
Detta	blinkar	medan	din	handenhet	ringer	för	ett	internsamtal	och	lyser	
kontinuerligt	när	samtalet	kopplas.

Telefonbok	
Detta	visas	när	du	lagrar	nummer	i	telefonboken,	och	när	du	ringer	till	nummer	i	
telefonboken.

Indirekt	nätverk	
Detta	visas	när	telefonen	ringer	upp	ett	icke-lokalt	nummer	genom	en	alternativ	
nätverksleverantör.

Återuppringning
Detta	visas	när	du	använder	en	återuppringning	av	senast	slagna	samtal.

Nummerpresentation	
Detta	visas	när	du	öppnar,	eller	ringer	ifrån,	nummerpresentationslistan.	Detta	
visas	när	knappsatsen	är	låst,	eller	när	du	försöker	ringa	till	ett	spärrat	nummer.

Knapplåsning
Denna	visas	när	tangentterna	är	låsta	eller	när	samtalspärre	har	slagits	på.

Nivå	för	batteriladdning	
När	denna	visar	”nästan	tom”	(	 	),	lägg	handenheten	på	basenheten	eller	på	
laddaren	snarast	för	att	ladda	batterierna.	När	batterierna	håller	på	att	laddas	
blinkar	denna	symbol.

Tiden	visas	om	du	har	ställt	
in	handenhetens	klocka.

Handenhetens 
nummer
(1	om	du	har	ett	enkelt	
system,	1,	2	or	3	om	du	
har	ett	system	med	två	
eller	tre	handenheter).

Basenhetens nummer 
(1,	ifall	du	inte	har	
registrerat	din	handenhet	
till	mer	än	en	basenhet).

Längden	på	varje	samtal	visas	på	displayen	
från	20	sekunder	efter	att	du	kopplat	upp	ett	
samtal,	till	5	sekunder	efter	att	du	har	avslutat	
ett	samtal.
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Innehållsförteckning 
Läs	detta	först			9
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Läs detta först 

Välj en plats till basenheten och laddaren
Basenheten	ska	placeras	på	en	vågrät	yta,	på	en	plats	där:

■	 Nätadaptern	når	ett	lättillgänglig	vägguttag.

■	 Basenhetens	telefonsladd	når	ett	telefonuttag.

■	 Den	inte	är	i	närheten	av	en	annan	trådlös	telefon,	det	kan	orsaka	
störningar.

■	 Den	inte	är	i	närheten	av	ett	diskbänk,	badkar	eller	dusch,		eller	någon	
annanstans	där	den	riskerar	att	bli	utsatt	för	väta.	

■	 Den	inte	är	i	närheten	av	annan	elektrisk	utrustning—	kylskåp,	
diskmaskin,	mikrovågsugnar,	lysrör,	TV-apparater	m	fl.	

Radiosignaler mellan handenhet och basenhet
För	att	använda	er	handenhet	och	basenhet	tillsammans,	måste	du	kunna	
upprätta	en	radiosignal	mellan	dem.	Var	medveten	om	att:

■	 Stora	metallföremål—	som	kylskåp,	en	spegel	eller	ett	arkivskåp—	
mellan	handenheten	och	basenheten	kan	blockera	radiosignalen.

■	 Andra	solida	strukturer,	som	väggar	kan	reducera	signalens	styrka.

Anslutning till elnätet

VIKTIGT
Basenheten till Big Button ��0 får endast användas tillsammans med 
medföljande nätadapter. Användandet av en annan nätadapter strider 
mot EN�0��0, och förverkar de godkännande apparaten har fått.

Batterisäkerhet 
Använd	endast	uppladdningsbara	batterier	i	handenheten.	Använd	
ALDRIG	icke-uppladdningsbara	batterier	—	de	kan	gå	sönder	och	orsaka	
skada.
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Innan du börjar 

Elsäkerhet
■	 Basenheten	eller	handenheten	FÅR	INTE	utsättas	för	väta.	Elektrisk	

utrustning	kan	orsaka	allvarlig	skada	om	den	används	när	du	är	våt	
eller	står	i	vatten.

■	 Om	basenheten	hamnar	i	vatten,	försök	INTE	plocka	upp	den	innan	du	
har	kopplat	ur	nätadaptern	från	vägguttaget	och	telefonsladden	ur	
telefonjacket.	Dra	sedan	upp	basenheten	i	de	urkopplade	sladdarna.

■	 Använd	ALDRIG	Big	Button	510	utomhus	under	ett	åskväder	—	
koppla	ur	basenheten	från	telefonjacket	och	vägguttaget	när	det	är	
storm	i	ert	område.	Skador	som	orsakas	av	blixtnedslag	täcks	inte	av	
garantin.

Störningar 
■	 Om	ljudkvaliteten	försämras	när	du	rör	dig	under	ett	samtal	

orsakas	detta	förmodligen	av	störningar	mellan	handenheten	och	
basenheten,	kanske	beror	det	på	att	du	befinner	dig	för	nära	en	annan	
telefon	eller	annan	elektrisk	utrustning.

■	 Flytta	dig	till	en	annan	plats	för	att	undvika	störningar.	Om	du	inte	
röra	dig	kan	ditt	samtal	avbrytas.

	 Radiostörningar i omgivningen kan ibland orsaka ett kort avbrott 
i radiosignalen mellan handenheten och basenheten under ett 
samtal. Handenhetens display kommer att blinka till medan den 
automatiskt återupprättar radiosignalen.

Varning ”Utanför räckvidd”
Om	du	hör	en	varningston	under	samtal,	och/eller	ljudet	i	högtalaren	blir	
svagt	eller	förvrängt	så	kanske	du	rör	dig	utanför	basenhetens	räckvidd.	
Flytta dig närmare basenheten inom �0 sekunder,	tills	tonen	upphör.	
Annars	kan	ditt	samtal	komma	att	brytas.

!
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Installation

1.		 Välj	en	lämplig	plats	för	
basenheten,	se	sid	9.

2.		 Anslut	nätadapterns	
propp	och	den	
medföljande	tele-
sladden	till	undersidan	
på	basenheten.

3.	 Anslut	nätadaptern	till	
ett	vägguttag.

4.	 Om	du	har	en	eller	flera	extra	handenheter	med	laddstation,	
anslut	laddstationen	till	ett	vägguttag	med	nätadaptern.
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A.		Sätt	i	de	tre	bat-
terierna	som	på	bil-
den	och	se	till	att	
plus-	och	minus-
polerna	stämmer	
med	markering-
arna	i	telefonens	
batterihållare.

5.	 Installera	de	uppladdningsbara	batterierna	handenheten	

B. 	Sätt	på	batteri-
hållarens	lock,	
skjut	det	på	plats	
och	tryck	till	för	
att	se	till	att	den	
sitter	säkert.

6.	 Ladda	batterierna	i	15	timmar

	 Batteriindikatorn	ska	öka	med	en	
gradering	varje	halvtimme	när	du	
laddar	ett	tomt	batteri.	Om	du	anser	
att	symbolen	inte	visar	den	korrekta	
laddningsnivån	kan	du	ta	ur	och	sätta	
i	batterierna	igen.	

	 Innan du använder handenheten för 
första gången är det viktigt att ladda 
batterierna fulla.

	 Handenheten	”piper”	när	den	är	kor-
rekt	placerad	i	laddningshållaren.

	 Lämna handenheten på laddaren i 
�� timmar.

7.	 Anslut	basenheten	till	telefonjacket	

	 Sätt	i	telefonsladden	i	telefonen	och	
telefonproppen	i	uttaget	som	på	
bilden.

Batteriindikatorn blinkar

Laddningslampan 
tänds
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VIKTIGT!
För att telefonens nummerpresentatör och ringfunktion ska fungera 
korrekt, ställ in rätt system.

Vid	användning	i	Sverige	och	Finland	behöver	telefonen	ställas	in	för	DTMF.

Vid	användning	i	Norge	behöver	telefonen	ställas	in	för FSK.

1 	 Tryck	på	knappen	PROG	och	sedan � �.

2 	 Tryck	på	knapparna		eller		för	att	ställa	in:

	 �	för	FSK.

	 �	för	DTMF.

3		 Tryck	på	knappen	RING/OK.

Byte av system (FSK och DTMF)

PROG

��
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Slå på och stänga av

Att slå på och stänga av handenheten

	 Stänga	av	handenheten	och	spara	batterier:

	 Tryck LÄGG PÅ/C -knappen och håll inne i � sekunder  
tills displayen slocknar.

	 För	att	slå	på	handenheten	igen:

	 Tryck kort på LÄGG PÅ/C -knappen.

Knapplås

	 Att	låsa	knapparna:

	 Tryck på LÄGG PÅ/C -knappen och håll inne � sekund tills 
nyckelsymbolen och några bindesstreck dyker upp på  
displayen.

	 Att	låsa	upp	knapparna:

	 Tryck på LÄGG PÅ/C knappen och håll inne � sekund tills 
nyckelsymbolen försvinner från displayen.

	 Du kan även helt enkelt sätt tillbaka handenheten på 
basenheten eller laddaren.

	 OBS!
■	 När	handenheten	är	avstängd	kan	man	inte	ringa	samtal	från	den,		

inte ens nödsamtal.

■	 När	handenheten	är	avstängd	kommer	den	inte	ringa	för	
inkommande	samtal,	men	basenheten	kommer	fortfarande	att	ringa.	
För	att	svara	på	ett	samtal	när	handenheten	är	avstängd	ska	du	slå	på	
den	igen.	Kom	ihåg	att	det	kan	ta	några	sekunder	för	handenheten	att	
upprätta	en	radiosignal	med	basenheten.	

■	 När	du	inte	behöver	använda	handenheten	(till	exempel	under	natten	
eller	när	du	går	ut),	ställ	tillbaka	den	på	basenheten	eller	laddaren	för	
att	hålla	batterierna	laddade.	
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Ringa och svara på samtal 

För att ringa samtal

1		 Knappa in telefonnumret. 
 Om	du	gör	ett	misstag,	tryck	LÄGG PÅ/C	-knappen.
	 för	att	avlägsna	siffrorna	en	och	en	från	displayen	.

2		 Tryck på RING/OK -knappen	(Du	kan	knappa	in	numret	
efter	att	du	tryckt	på		RING/OK	-knappen	för	att	få	
kopplingston	om	du	vill,	men	du	kommer	inte	att	kunna	
korrigera	misstag	om	du	gör	på	det	sättet.)

För att besvara samtal 

	 När	det	kommer	ett	inkommande	samtal:	CALL (samtal)	eller	
telefonnumret	(Om	du	har	nummerpresentation)	blinkar	på	
displayen;	och	basenheten	och	handenheten	ringer.

	 ■	 Tryck på valfri knapp för att svara på samtalet.
	

Att avsluta ett samtal 

	 Tryck LÄGG PÅ/C-knappen så att
 UPPTAGEN-ljuset på basenheten slocknar. 

 Eller ställ helt enkelt tillbaka handenheten på basenheten 
eller laddaren.

Högtalarvolym 

	 Att	justera	volymen	i	högtalaren	under	ett	samtal:

	 Tryck 	eller	-knappen.

	 Det	finns	tre	volymnivåer	som	visas	med	en	graderingsskala	
på	höger	sida	av	displayen.	Efter	att	du	har	avslutat	ditt	
samtal	så	behåller	högtalarvolymen	den	inställda	nivån.
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Återuppringning av senast slagna nummer (LNR)

	 Att	göra	en	återuppringning	till	senaste	slagna	nummer	
(upp	till	24	siffror):

1  Tryck Redial/CDS-knappen.

2  Tryck RING/OK-knappen.

	 Att	göra	en	återuppringning	till	av	de	fem	senaste	slagna	
numren:

1  Tryck på Redial/CDS-knappen.

2 	 Om det behövs tryck på 	eller	 -knappen tills numret 
du vill ha visas.

3 	 Tryck på RING/OK-knappen.

	 Att	ta	bort	ett	nummer	från	minnet	med	senaste	slagna	
nummer	(LNR):

1 	 Tryck på Redial/CDS-knappen, sedan 	eller	-knappen 
tills numret du vill ta bort visas. 

2  Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen tills du hör en 
signal; ELLER tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen i 
� sekunder för att ta bort alla fem LNR-minnen.

OBS!
■	 Endast	nummer	som	har	slagits	manuellt	kommer	att	lagras	i	

LNR-minnet;	inte	nummer	du	har	slagit	från	minnet	eller	från	
nummerpresentatörens	lista.

■	 Nummer	som	du	har	slagit	mer	än	en	gång	kommer	att	lagras	endast	
en	gång.

■	 Varje	gång	du	knappar	in	ett	nummer,	rensas	det	äldsta	numret	i	LNR-
minnet;	så	du	behöver	inte	ta	bort	nummer	manuellt	om	du	inte	vill.

Ringa och svara på samtal
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Ringa från telefonboken
Du	kan	lagra	upp	till	20	telefonnummer	i	telefonboken.	Varje	nummer	kan	
innehålla	upp	till	24	siffror.	De	20	minnesplatserna	numreras	01	till	20.

Att lagra ett nummer

1 	 Knappa in telefonnumret.		
Om	du	knappar	in	fel	siffra,	tryck	på	LÄGG PÅ/C-knappen	
för	att	ta	bort	en	siffra	i	taget	från	displayen.

2 	 Tryck på och håll ned TELEFONBOK-knappen i minst en 
sekund. 

 Telefonnumret	dyker	upp	på	displayen	med	den	första	
lediga	minnesplatsen	till	vänster	om	det.	

	 För	att	lagra	på	en	annan	plats,	använd		eller	-knappen	
för	att	välja	till	den	plats	som	önskas.

3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

Att ringa från telefonboken

1 	 Tryck kort på TELEFONBOK-knappen. 

	 Två	bindesstreck	blinkar	på	vänster	sida	av	displayen.
	
2  Tryck antingen 	eller	-knappen för att hitta numret 

du söker; eller knappa in ett tvåsiffrigt nummer för 
minnesplatsen (0� to �0) genom att använda de 
numrerade knapparna.

3  Tryck på RING/OK-knappen.
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Kombinerade nummer
Du	kan	lagra	en	del	av	ett	nummer	(till	exempel	riktnumret	för	
långdistanssamtal)	i	telefonboken	och	använda	vilken	kombination	som	
helst	av	ringa	genom	telefonboken	eller	manuell	inmatning	för	att	ringa	
ett	samtal.

Att ändra ett lagrat nummer 

1 	 Tryck på PROG-knappen.

2		 Tryck på TELEFONBOK-knappen.

3  Tryck på 	eller	-knappen tills numret du vill ändra 
visas.

4  Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen för att ta bort numren ett i 
sänder; knappa sedan in de nya siffrorna.

 
5  Tryck på RING/OK-knappen

Att ta bort ett lagrat nummer

1 	 Tryck på TELEFONBOK-knappen.

2  Tryck på 	eller	-knappen tills numret du vill ta bort 
visas.

 
3  Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C-knappen tills du hör en 

signal och numret försvinner från displayen; ELLER tryck 
på och håll inne LÄGG PÅ/C-knappen i fem sekunder � för 
att ta bort alla �0 minnen

PROG
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Använda anteckningsboken 

	 Du	kan	lagra	ett	nummer	i	telefonboken	medan	du	är	
upptagen	i	ett	samtal.

1  Tryck på PROG-knappen.

2  Tryck på TELEFONBOK-knappen.

3  Tryck på 	eller	 -knappen för att hitta en ledig 
minnesplats; ELLER knappa in ett platsnummer i minnet 
genom att använda de numrerade knapparna.

4  Knappa in telefonnumret du vill lagra.
 
5  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.  

 OBS:	Om	du	vill	avsluta	anteckningsboken	utan	att	lagra	ett	
nummer,	Tryck	på	LÄGG PÅ/C-knappen	i	en	sekund.

Att lagra ett LNR-nummer i telefonboken

	 Du	kan	överföra	ett	nummer	från	minnet	för	senast	slagna	
nummer	(LNR)	till	en	mer	permanent	minnesplats.

1		 Tryck på Redial/CDS-knappen.

2  Tryck på 	eller	 -knappen om nödvändigt tills numret 
du söker visas.

 
3  Tryck på och håll inne TELEFONBOK-knappen i en sekund
 Displayen	visar	en	ledig	minnesplats.	Du	kan	trycka	på		

eller		-knappen	för	att	välja	en	annan	ledig	plats	om	du	
önskar	(endast	lediga	platser	visas).

4  Tryck på RING/OK-knappen för att lagra numret.

Ringa från telefonboken

PROG
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Nummerpresentatör
Om	du	abonerar	på	denna	tjänst	hos	din	telefonleverantör	så	kan	du	se	
telefonnumret	för	dem	som	ringer	upp	på	displayen	innan	du	svarar.	Om	
en	person	som	ringer	har	dolt	nummer,	eller	om	de	ringer	från	ett	nätverk	
som	inte	skickar	numret	så	kommer	inget	nummer	att	visas	på	displayen	
när	telefonen	ringer.	

Big	Button	510	kommer	att	lagra	numret	på	de	senaste	10	personerna	
som	har	ringt	(vare	sig	om	du	svarade	på	samtalet	eller	inte)	så	att	du	kan	
ringa	tillbaka	senare.	När	alla	10	nummerpresentatörens	minnen	är	fyllda	
så	kommer	nästa	inkommande	nummer	att	skriva	över	det	äldsta	numret.	
Om	numret	undanhölls	eller	inte	fanns	tillgängligt	så	kommer	ingen	
uppgift	att	lagras.	

Om	du	har	en	Nytt	samtal	så	visas	symbolen	 	på	displayen.

Kontrollera inkommet samtal

1		 Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER.

	 Det	senaste	samtalets	nummer	visas	på	displayen.

2		 Tryck på STJÄRNA (*)-knappen för att växla mellan 
numren och för att få uppgift om tid/datum för samtalet.

	 Om	numret	hade	mer	än	13	siffror	så	kommer	du	att	se	de	
första	13	siffrorna	av	numret	när	du	trycker	på	* -knappen	
en	gång.	Tryck	på	den	igen	för	att	se	tid/datum.

3		 Tryck på 	eller	-knappen för att skrolla igenom 
uppgifterna.

	 När	du	har	kontrollerat	alla	uppgifter	försvinner		
CID-symbolen	från	displayen.
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Att ringa upp ett inkommet samtal

	 För	att	ringa	tillbaka	till	någon	som	har	ringt	dig:

1	 Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER för att se 
senaste samtalets nummer.

2 Bläddra med piltangenterna för att välja vilket nummer i 
listan du vill ringa.

3 Tryck på RING/OK-knappen för att ringa upp numret.

Att ta bort nummerpresentatörens minnen

	 Att	ta	bort	nummerpresentatörens	minnen:

1	 Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER för att visa 
numret.

2  Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen tills du hör en 
signal; ELLER tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen i 
� sekunder för att rensa alla �0 minnen.

Lagra ett av nummerpresentatörens nummer i 
telefonboken

 Flytta	en	uppgift	i	nummerpresentatören	till	en	mer	
permanent	plats:

1 	 Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER.	

	 Det	senaste	samtalets	nummer	visas	på	displayen.

2		 Tryck på och håll inne TELEFONBOK-knappen i en sekund.
	 Displayen	visar	den	första	lediga	minnesplatsen.	Du	kan	

trycka	på		eller	-knappen	för	att	välja	en	annan	plats	om	
du	önskar	(endast	lediga	platser	visas).

3		 Tryck på RING/OK-knappen för att lagra ett nummer.

Nummerpresentatör
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Använda ett system med flera handenheter 
Du	kan	registrera	ytterligare	handenheter	till	ditt	Big	Button	510-system.	
Sammanlagt	upp till � handenheter per basenhet.	Med	två	eller	flera	
registrerade	handenheter	kan	du:

■	 Ringa	internsamtal	från	en	handenhet	till	en	annan.	

■	 Vidarekoppla	ett	samtal	utifrån	från	en	handenhet	till	en	annan.

■	 Växla	mellan	ett	externt	samtal	utifrån	och	ett	internsamtal.	

■	 Arrangera	ett	treparts	konferenssamtal.

	 Varje	handenhets	nummer	(h1	till	h6)	visas	på	dess	display.

		 Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en 
och samma gång. Om du försöker att ringa ett samtal medan en 
handenhet redan är uppkopplad på linjen så kommer du att höra 
en upptagetton.

  Några av instruktionerna i den här sektionen anger att du ska 
trycka på knappen ”i en sekund”. Det betyder att du ska trycka på 
knappen och hålla den nere en stund tills displayen ändras, tills du 
hör en signal eller kopplas till ett annat samtal.

Att göra ett internsamtal

1 	 Tryck på */INT -knappen en sekund.

	 INT	dyker	upp	i	handenhetens	display,	med	numren	på	alla	
registrerade	handenheter.

2 	 Knappa in ett handenhetsnummer; ELLER tryck � för att 
ringa alla andra registrerade handenheter.

	 De	andra	handenheterna	ringer,	och	INT-symbolen	blinkar	
på	displayen.	När	de	andra	handenhetsanvändarna	svarar	så	
blir	du	kopplad.

!

!

�
eller
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Att besvara ett internsamtal 
Ringsignalen	för	internsamtal	är	annorlunda	jämfört	med	externa	samtal.	
När	någon	ringer	ett	internsamtal	till	visas	INT	på	din	handenhets	display	
med	numret	på	den	handenhet	som	ringer	till	dig.

■	 Tryck på valfri knapp för att svara på samtalet.

Avsluta ett internsamtal

	 Tryck på LÄGG PÅ/C -knappen.

	 Eller	placera	helt	enkelt	handenheten	på	basenheten	eller	
laddaren.

Vidarekoppla ett samtal

	 När	du	har	ringt	externt,	eller	har	svarat	på	ett	samtal	
utifrån,	och	ska	vidarekoppla	det	till	en	annan	handenhet:

1		 Tryck på */INT -knappen i en sekund och knappa sedan 
in numret på handenheten.

	 Det	externa	samtalet	ut	får	vänta	och	den	andra	
handenheten	ringer.	När	den	andra	handenhetsanvändaren	
svarar	kan	du	tala	med	honom/henne.

	 Om	den	andra	användaren	inte	svarar	kan	du	gå	tillbaka	till	
det	externa	samtalet	genom	att	trycka på och hålla inne 

*/INT-knappen	igen.

2 	 Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen för att avsluta och 
vidarekoppla ett samtal .

	 Du	kan	trycka	på	LÄGG PÅ/C-knappen	för	att	vidarekoppla	
det	externa	samtalet	innan	de	andra	handenheterna	svarar	
på	ditt	internsamtal.	Om	användaren	inte	har	svarat	efter	30	
sekunder	så	går	det	externa	samtalet	tillbaka	till	dig	och	din	
handenhet	kommer	att	ringa.

Använda ett system med flera handenheter 
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Växla mellan två samtal

	 När	du	på	en	och	samma	gång	för	ett	externt	och	ett	
internsamtal	kan	du	växla	från	det	ena	till	det	andra	på	
följande	vis:

	 Tryck på */INT-knappen i en sekund för att tala växelvis 
medan det andra samtalet väntar.

	 Du	kan	vidarekoppla	det	externa	samtalet	till	den	andra	
handenheten	genom	att	trycka	på	by	LÄGG PÅ/C-knappen	
medan	du	är	kopplad	till	internsamtalet.	

	 Om	du	trycker	på	LÄGG PÅ/C-knappen	medan	du	är	
kopplad	till	det	externa	samtalet	kommer	du	att	koppla	
bort	det.

Arrangera ett treparts konferenssamtal

	 När	du	på	en	och	samma	gång	har	både	ett	extern-	och	
internsamtal	pågående	kan	du	arrangera	ett	treparts	
telefon	på	följande	vis:

	 Tryck på # (FYRKANT)-knappen i en sekund. 

	 För	att	utesluta	den	andra	handenhetsanvändaren	från	
konferenssamtalet:

	 Tryck på # (FYRKANT)-knappen i en sekund. 

	 Du	förblir	kopplad	till	det	externa	samtalet.	Om	den	andra	
användaren	inte	har	lagt	på	kan	du	koppla	tillbaka	honom/
henne	till	konferensen	genom	att	trycka	på # (FYRKANT)-
knappen	igen.	

	 ELLER,	för	att	utträda	ur	konferenssamtalen	och	lämna	den	
andra	användaren	kopplad	till	det	externa	samtalet:

	 Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen.

Använda ett system med flera handenheter 
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Signal för inkommande samtal 

	 När	du	talar	i	ett	internsamtal	och	ett	externt	samtal	ringer	
så	kommer	du	att	höra	tonen för inkommet samtal som	
informerar	om	att	någon	ringer	dig.

	 Att	svara	på	ett	externt	samtal	och	avsluta	ett	internsamtal:

	 Tryck kort på R-knappen.

	 ELLER,	för	att	svara	på	det	externa	samtalet	och	låta	
internsamtalet	vänta	(så	att	du	senare	kan	använda	
samtalsväxling,	konferenssamtal	eller	vidarekoppling):

	 Tryck på */INT -knappen i en sekund.

Söka handenheterna från basenheten

	 För	att	få	alla	handenheter	att	ringa	(det	här	är	användbart	
om	du	har	glömt	var	du	har	lagt	en	handenhet):

	 Tryck på SÖK HANDENHET-knappen på basenheten.
 
	 Handenheterna	ringer	i	upp	till	30	sekunder.	För	att	stänga	

av	ringsignalen	innan	dess:

	 Tryck på SÖK HANDENHET-knappen igen 
 ELLER tryck på valfri knapp på en handenhet

Använda ett system med flera handenheter 
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Registrera en ny handenhet till din basenhet
Handenheten	som	levereras	till	din	basenhet	behöver	inte	registreras,	
utan	endast	nytillkomna	handenheter	som	du	har	köpt	separat.	

Varje	handenhet	kan	registreras	till	upp till fyra basenheter,	numrerade		
1	till	4.	

1		 Tryck på och håll inne SÖK HANDENHET-knappen på 
basenheten tills du hör registreringssignalen (utdragna 
”pip”).

	 Du	har	nu	�0 sekunder	på	dig	att	registrera	handenheten.	

2		 Tryck på PROG-knappen på handenheten och knappa 
sedan in �� följt av basenhetens nummer .

	 Om	detta	är	den	första	basenhet	du	registrerar	vid	är	dess	
nummer	�.

3 	 	 Knappa in 0000 (basenhetens PIN-kod).

4		 Tryck på RING/OK-knappen.

	 Displayen	visar	de	handenhetsnummer	som	fortfarande	
finns	lediga	på	basenheten.	

5  (valfritt) Knappa in en handenhets nummer. 

	 Om	du	inte	knappar	in	ett	nummer	vid	detta	tillfälle	så	
kommer	handenheten	att	registreras	med	första	lägsta	
lediga	nummer.	

	 Handenheten	piper	för	att	bekräfta	registrering.

Använda ett system med flera handenheter  
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Avregistrera en handenhet 

	 Du	kan	behöva	göra	detta	för	att	ersätta	en	icke-fungerande	
handenhet.	

1 	 Tryck på PROG -knappen och sedan � �.

	 Displayen	visar	numren	på	alla		handenheter	som	finns	
registrerade	vid	basenheten.	

2 	 Knappa	in	numret	på	handenheten	som	ska	avregistreras
	 Displayen	blinkar	och	handenheten	avregistreras	

Välja en basenhet

	 Om	din	handenhet	är	registrerad	vid	mer	än	en	basenhet	
så	kommer	den	automatiskt	att	välja	den	som	den	kan	
etablera	den	bästa	radiosignalen	med	(vanligtvis	den	
närmaste).	Eller	så	kan	du	välja	en	basenhet	manuellt.	Du	
behöver	inte	denna	funktion	om	du	bara	har	en	basenhet.

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2 	 Använd 	eller	- knapparna för att välja en basenhet.	

	 Basenheter	är	numrerade	från	1	till	4.	Om	du	väljer	0	så	
kommer	din	handenhet	att	automatiskt	välja	den	basenhet	
som	ger	den	starkaste	länken.	

3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.  

Använda ett system med flera handenheter 
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Registrera till basenhet av annat märke 
Din	Big	Button	510	kan	registreras	till	samtliga	GAP-kompatibla	
basenheter;	eller	så	kan	du	registrera	andra	GAP-kompatibla	handenheter	
till	din	Big	Button	510	basenhet.	

Men vi kan inte garantera att alla funktioner eller displaymeddelanden 
kommer att finnas tillgängliga vid användande av en annan tillverkares 
utrustning.

 1 	 Följ	instruktionerna	i	basenhetens	användarguide	för	att	
försätta	basenheten	i	registreringsläge.

 2 	 Följ	instruktionerna	i	handenhetens	Användarguide	för	att	
registrera	handenheten.

	 	 Om	du	behöver	knappa	in	en	PIN-kod	till	basenheten	så	
titta	i		basenhetens	användarguide.

Använda ett system med flera handenheter 
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Anpassa din handenhet

Allmänt 
Du	kan	anpassa	inställningarna	i	din	Big	Button	510	handenhet	genom	
att	använda	menyn	som	visas	på	handenhetens	display.	

OBS:
■	 Om	du	inte	trycker	på	någon	knapp	under	cirka	25	sekunder	så	

kommer	handenhetens	att	automatiskt	backa ur menyn	och	
displayen	kommer	att	återgå	till	vänteläge.

■	 När	du	bekräftar	en	inställning	som	du	har	gjort	så	kommer	du	att	
höra	en	bekräftelseton.	Om	du	gör	ett	misstag	så	kommer	du	att	höra	
en	varningston.

■	 I slutet av varje steg av åtgärder kan	du	återställa	handenheten	i	
vänteläge	genom	att	antingen:

	 –		 Placera	handenheten	på	basenheten	.
	 –		 Trycka	på	och	hålla	inne	LÄGG PÅ/C-knappen.

Autosvar 
När	det	ringer	så	kan	du	trycka	på	valfri	knapp	för	att	svara.	Eller	så	kan	
du	ställa	in	autosvar	—	så	om	en	handenhet	finns	på	plats	på	basenheten	
behöver	du	bara	lyfta	på	den	för	att	svara	på	samtalet	utan	att	behöva	
trycka	på	någon	knapp.	

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2		 Använd 	eller	 -knappen för inställning av:

	 0	för	autosvar:	av
	 �	för	autosvar:	på

3		 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

PROG
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Ringstyrka och melodi 
Handenheten	har	åtta	volymnivåer	för	ringstyrka,	inklusive	0	för	
avstängt	läge	och	åtta	melodier.	När	volymen	är	inställd	på	0	så	kommer	
handenheten	inte	att	ringa	vid	ett	inkommande	samtal,	men	displayen	
kommer	att	visa	samtalet	eller	telefonnumret.

	 Ändra	volymen:

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2 	 Använd 	eller	 -knappen för att ändra volymen.

3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta .

	 Ändra	melodi:

1 	 Tryck på PROG -knappen och sedan � � �.

2 	 Använd 	eller	 -knappen för att ändra melodin.

	
3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

Knappljud 
När	du	trycker	på	en	knapp	på	handenheten	så	kommer	du	att	höra	ett	
”pip”.	Du	kan	stänga	av	knappljuden	om	du	önskar.

1		 Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2		 Använd 	eller	-knapparna för inställning av:

	 0		 för	knappljud		 av
	 �		 för	knappljud		 på

3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

Anpassa din handenhet 
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Direkt uppringning 
När	direkt	uppringning	är	inkopplat	kan	du	trycka	på	valfri	knapp,	
förutom	PROG-knappen,	för	att	handenheten	automatiskt	ska	ringa	ett	
nummer	som	du	har	programmerat	in.	Denna	funktion	kallas	ibland	för	
barnvaktens	telefon.

 När direkt uppringning är påkopplat är det inte möjligt att ringa 
nödsamtal ifall du inte har inprogrammerat ett larmnummer som 
��� som ett nummer för direkt uppringning. Kom ihåg att numret 
du har programmerat kommer att ringas upp automatiskt när du 
trycker på valfri knapp.

	 Innan	du	kan	koppla	på	direkt	uppringning	måste	du	
programmera	in	telefonnumret.

1		 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2		 Knappa in numret.

	 Du	kan	trycka	på	LÄGG PÅ/C -knappen	för	att	rensa	bort	
siffrorna	en	efter	en;	eller	trycka	på	och	hålla	inne	LÄGG PÅ/C-
knappen	för	att	ta	bort	numret	för	direkt	uppringning	helt.	

3		 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

	 Koppla	på	och	av	Direktsamtal:

1		 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2		 Använd 	eller	 -knapparna för att ställa in:

	 0		 för	direkt	uppringning		 av 
	 �		 för	direkt	uppringning		 på

3		 Tryck RING/OK-knappen för att bekräfta.

	 Medan	direkt	uppringning	är	påkopplat	visar	displayen	
och	dirigerar	numret	för	direkt	uppringning.	Du	kan	svara	
på	samtal	som	vanligt.	

Anpassa din handenhet 
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Anpassa din handenhet 

Rensa alla minnen 
Detta	är	ett	sätt	att	rensa	alla	lagrade	minnen	på	en	och	samma	gång	från	
de	olika	minnesplatserna	och	minnena	för	återuppringning	av	senast	
slagna	nummer.	Om	du	har	ställt	in	ett	nummer	för	direkt	uppringning	så	
kommer	även	det	att	rensas.

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2		 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

	 OBS:	Minnen	för	samtalsidentifikation	rensas	genom	
återställande		av	basenhet.

Att återställa en handenhet

När	du	återställer	handenheten	till	fabriksinställningen	nedan:

■	 Ringsignalvolym		 �

■	 Melodi		 �

■		 Knappljud		 på

■	 Indirekt	nät		 av

■	 Autosvar		 av

■	 Automatiskt	val	av	basenhet	(bästa	anknytning)

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � 0.

2  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

PROG
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Anpassa din basenhet 

Allmänt 
Du	kan	anpassa	inställningarna	på	din	Big	Button	510	basenhet	genom	
att	använda	en	meny	som	visas	på	handenhetens	display.	

OBS:
■	 Om	du	inte	trycker	på	en	knapp	under	loppet	av	25	sekunder	så	

kommer	handenheten	automatiskt	att	backa ur menyn	och	displayen	
att	försättas	i	vänteläge.

■	 När	du	bekräftar	en	inställning	som	du	har	gjort	så	kommer	du	att	
höra	en	bekräftelseton.	Om	du	knappar	fel	så	kommer	du	att	höra	en	
varningston.

■	 I slutet av varje steg av	åtgärder	kan	du	återställa	handenheten	i	
vänteläge	genom	att	antingen:

	 –		 placera	handenheten	på	basenheten.	
	 –		 trycka	på	och	hålla	inne	LÄGG PÅ/C-knappen.

Larmnummer

	 Dessa	två	nummer	kan	ringas	även	när	samtalsspärr	är	
aktiverad.	

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � � � �

2  Knappa in det första larmnumret.
 

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

4   Tryck � � �.

5  Knappa in det andra larmnumret.

6  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

PROG

� � � �

� � �
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Volym för ringstyrka och melodi
Basenheten	har	8	volymnivåer	för	ringsignalen	inklusive	0	för	av	och	åtta	
melodier.	Med	volymen	på	0,	kommer	basenheten	inte	att	ringa	vid	ett	
inkommande	samtal.

	 Ändra	volymen:

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Använd 	eller	 -knappen för att ändra volym. 

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.
		
	 För	att	ändra	melodin:

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Använd 	eller	 -knappen för att ändra melodin.
 

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

Samtalsspärr 
Du	ställa	in	samtalsspärr	för	individuella	handenheter	som	är	registrerade
till	din	basenhet.	Det	finns	två	slags	samtalsspärrar:

■	 Du	kan	spärra	samtal	på	upp	till	två	specifika	nummer	som	kan	
vara	samtalsprefix	med	upp	till	åtta	siffror	var.		Med	detta	alternativ	
behöver	du	programmera	in	numren	först	och	sedan	slå	på	och	
stänga	av	samtalsspärren.	

■	 Du	kan	spärra	vissa	sorters	samtal—	inga	externa	samtal,	eller	inga	
utlandssamtal.

	 När	endera	slaget	av	samtalsspärr	är	påslaget	så	kan	du	inte	ringa	ett	
samtal	och	du	kan	se	en	nyckelsymbol	i	displayen.

Anpassa din handenhet 

PROG

� � �

PROG

� � �
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	 Spärra	samtal	till	specifika	nummer	

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Knappa in handenhetens nummer (� till �).

3  Tryck på � �.

4  Knappa in det första spärrade numret.
 
5  Tryck RING/OK-knappen för att bekräfta.
  
6  Tryck på � �.

7  Knappa in handenhetens nummer (� till �).

8  Tryck på � �.

9  Knappa in det andra spärrade numret.

10  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta

	 Slå	PÅ	och	stänga	AV	spärrning	av	angivna	nummer:

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Knappa in handenhetens nummer (� till �).

3  Tryck på 0 och använd sedan 	eller -knappen för att 
ställa in:

	 0		 för	samtalsspärr		 AV
	 �		 för	samtalsspärr	 PÅ

4  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

Anpassa din basenhet 

PROG

� � �

� �

� �

� �
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� � �
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	 Att	stänga	av	och	på	spärrning	av	angivna	samtal	

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Knappa in handenhetens nummer (� till �).

3  Använd 	eller	 knappen för att ställa in:

	 0	inga	externa	samtal	(endast	internsamtal)
	 1	inga	utlandssamtal	
	 2	alla	samtal	tillåtna	(samtalsspärr	AV).

4  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

Datum och tid 
Du	behöver	ställa	in	datum	och	tid	om	de	ska	visas	korrekt	på	
handenheternas	displayer	och	lagras	i	samtalsminnena.

1 	 Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2		 Knappa in datumet som ett sexsiffrigt nummer 
	 …till exempel,	131002	för	13	Oktober	2002,
	 020303	for	2	Mars	2003.

3 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

4 	 Knappa in tiden som ett fyrsiffrigt nummer 
	 …till exempel,	0830	för	8:30	på	förmiddagen,	14:06	för
	 2:06	på	eftermiddagen.

5 	 Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

6 	 Tryck sedan LÄGG PÅ / C knappen för att backa ur menyn.

Anpassa din basenhet

PROG

� � �

PROG

� �
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Rensa alla samtalsminnen 

	 Detta	är	ett	sätt	att	rensa	alla	lagrade	nummer	från	
samtalsminnena.

1  Tryck på PROG -knappen och sedan � �.

2  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.  

Återställa basenheten
När	du	återställer	basenheten	återställer	du	alla	inställningar	till	
fabriksinställningen	enligt	följande:

■	 ringstyrka		 �

■	 melodi		 �

■	 knappljud		 på

■	 samtalsspärr		 ingen

■	 nummerpresentatörens	minne	 tomt 

■	 koder	för	indirekt	nät		 inga 

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � 0.

2  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta . 

Anpassa din basenhet 

PROG

� �

PROG

� 0
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Indirekt nät
Du	kan	använda	den	här	egenskapen	om	du	ringer	några	av	dina	samtal	
genom	ett	annat	nät	än	det	som	levererar	ditt	abonnemang.	Genom	att	
använda	indirekt	åtkomst	till	ett	alternativt	nät	så	kan	du	spara	pengar	på	
långdistanssamtal	och	utlandssamtal.	När	du	abonnerar	hos	en	leverantör	
av	alternativt	nät	kommer	de	att	skicka	en	åtkomstkod för nät.	

För	att	dirigera	samtal	till	det	alternativa	nätet	behöver	du	knappa	in	
åtkomstkoden	varje	gång	du	ringer	ett	samtal.	Din	Big	Button	510	kan	
göra	detta	automatisk	när	du	antingen	manuellt	eller	från	minnet	ringer	
ett	långdistanssamtal	eller	ett	internationellt	nummer	(som	börjar	med	0).	

För	lokala	samtal	(nummer	som	inte	börjar	med	0),	så	kommer	Big	Button	
510	inte	att	slå	åtkomstkoden	för	nätet;	så	dessa	samtal	kommer	att	
dirigeras	över	ditt	lokala	nätverk.	Du	kan	också	ställa	in	”lokala” prefix 
som	börjar	med	0	för	vilka	åtkomstkoden	för	nät	inte	kommer	att	slås.

Åtkomstkod	för	nätet	och	de	”lokala”	prefixen	är	inställda	på	basenheten	
och	gäller	för	alla	registrerade	handenheter.	Men	du	behöver	stänga	av	
funktionen	indirekt	nät	på	de	individuella handenheterna.

Ställa in åtkomstkod för nät

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � 0.

2  Knappa in åtkomstkod för nät (upp till sex siffror).

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

PROG

� � 0



��

Ställa ytterligare ”lokala” prefix

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � �.

2  Knappa in den det första prefixet (upp till � siffror).

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

4  Tryck � �.

5  Knappa in det andra prefixet (upp till � siffror).

6  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta. 

Att slå på och stänga av indirekt nät 

	 Detta	behöver	du	göra	på	varje	handenhet.	

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � �.

2  Använd 	eller	-knapparna för inställning av:

	 0		 för	indirekt	nät		 av
	 �		 för	indirekt	nät		 på

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.

	 När	du	ringer	ett	samtal	kommer	handenheten	att	slå	åtkomstkoden	
för	nät	när	du	knappar	ett	nummer	som	börjar	med	0,	undantaget	när	
det	är	till	ett	av	de	”lokala”	prefixen	som	du	har	ställt	in.	När	ett	samtal	
dirigeras	genom	indirekt	nät	visas	LC	på	displayen.	

	 OBS — För att det indirekta nätet ska fungera måste du knappa in 
telefonnumret (eller välja det från telefonboken, LNR -minnet eller 
Nummerpresentatörens minnet) innan du trycker på RING/OK-
knappen till den externa linjen. 

!

Indirekt nät

PROG

� � �

� �

PROG

� �
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Felsökning
! Service av Big Button ��0 bör utföras av utbildade tekniker.
Försök ALDRIG göra reparationer eller modifikationer på egen hand 
— du kan förvärra problemet och förverka garantin.

Kontrollera	först	ALLTID	att:

■	 Du	har	följt	stegen	som	räknats	upp	på	sidorna	5	och	6	för	installation	
och	montering	av	din	Big	Button	510.

■	 Alla	stickproppar	sitter	fast	i	sina	uttag.

■	 Att	uttaget	fungerar.	

■	 Att	handenhetens	batterier	är	korrekta	och	säkert	isatta	och	inte	
urladdade.

Vardagsbruk

	“Jag	kan	inte	ringa	eller	ta	emot	samtal”

■	 Om	handenhetens	display	inte	lyser	kan	den	vara	avstängd.	Tryck	på	
LÄGG PÅ/C-knappen	för	att	slå	på	den	igen.	

■	 Kontrollera	att basenhetens nätadapter är	isatt.	Basenheten	behöver	
ström	för	att	telefonen	ska	fungera	normalt.	—	inte	bara	för	laddning	
av	batterier.	

■	 Se	till	att	du	använder	den telefonsladd som levererades med Big 
Button ��0.	Andra	telefonsladdar	kanske	inte	fungerar.	

■	 Flytta	handenheten	närmare	basenheten.	

■	 Kontrollera	symbolen	för	batterinivån	på	displayen.	Om	den	är	låg,	
placera	handenheten	på	basenheten	eller	laddaren	för	att	ladda	
batterierna.	

■	 Dra ur eliminatorn	ur	vägguttaget,	vänta	i	några	sekunder	och	sått i 
den igen.	Detta	kan	lösa	problemet.
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“Jag	kan	inte	ringa	ett	samtal”

■	 Handenhetens	knapplåsning	kan	vara	aktiverad.	Lås	upp	den	innan	
du	ringer	ett	samtal.	

■	 Samtalsspärr till särskilda nummer	kan	vara	inställt	och	aktiverat.

■	 Spärrning av angivna samtal (internationella,	eller	alla	externa	
samtal)	kan	vara	aktiverat.

“Ingenting	händer	när	jag	trycker	på	knapparna.”

■	 Kontrollera	att	batterierna	sitter	i	handenheten.	Om	symbolen	för	
batterinivå	visar	på	”låg”,	ladda	då	batterierna.

“När	jag	knappar	in	ett	nummer	dyker	det	upp	på	displayen,	men	jag	
kan	inte	ringa	ett	externt	samtal”

■	 Pröva	att	placera	handenheten	närmare	basenheten.	

■	 Pröva	att	ändra basenhetens läge	—	placera	den	om	möjligt	i	ett	
högre	läge,	eller	längre	ifrån	elektrisk	utrustning.	

■	 Samtalsspärr till särskilda nummer	kan	vara	inställt	och	aktiverat.	
Spärrning	av	angivna	samtal	(internationella,	eller	alla	externa	samtal)	
kan	vara	aktiverat.

	“Telefonen	ringer	inte”
■	 Kontrollera	att	basenhetens nätadapter är isatt.	Basenheten	behöver	

ström	för	att	telefonen	ska	fungera	normalt	—	inte	bara	för	att	ladda	
batterierna.	

■	 Se	till	att	du	använder	telefonsladden som levererades med Big 
Button ��0.	Andra	telefonsladdar	fungerar	eventuellt	inte.	

■	 Koppla ur en eller fler telefoner	och	se	om	det	hjälper.

“Mitt	samtal	bröts	när	jag	befann	mig	utanför	räckvidd.	Nu	kan	jag	
inte	använda	min	handenhet.”

■	 Flytta	handenheten	närmare	basenheten	innan	du	försöker	ringa	igen.	

Felsökning
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“Det	är	störningar	och	ljud	på	linjen.”

■	 Flytta	handenheten	närmare	basenheten	eller	till	en	annan	plats.

■	 Pröva	att	flytta	basenheten	så	att	den	inte	befinner	sig	för	nära 
elektrisk utrustning	som	till	exempel	en	TV	eller	en	dator.	

■	 Du	får	bäst	resultat	om	du	placerar basenheten så högt som möjligt. 
Till	exempel	är	första	våningen	i	ett	tvåvåningshus	en	idealisk	plats	för	
basenheten.	

“Jag	hör	”pip”	från	handenheten	när	jag	ringer	ett	samtal”

■	 Du	kan	vara	på	väg	utanför räckvidd	för	basenheten.	Flytta	närmare	
eller	så	kan	ditt	samtal	komma	att	brytas.	

■	 Kontrollera	symbolen	för	batterinivån	på	displayen.	Om	den	är	låg	så	
ladda	upp	batterierna.

“Funktionen	för	nummerpresentation	fungerar	inte.”

■	 Du	måste	abonnera	på	nummerpresentatörsfunktionen	hos	din	
operatör.	

■	 Den	som	ringer	kan	ha	dolt	nummer	eller	så	ringer	de	från	ett	nät	som	
inte	överför	nummerpresentation	(det	kan	t.ex.	vara	ett	internationellt	
samtal.)	

“Jag	hör	en	upptagetton	när	jag	försöker	ringa.”

■	 Om	du	använder	systemet	Button	510	Twin,	eller	har	extra	
handenheter	registrerade	till	din	basenhet,	kontrollera	att	en	annan	
handenhet	inte	används	till	ett	samtal.	

“Volymen	i	öronsnäckan	är	låg	när	jag	ringer”

■	 Se	till	att	du	håller	öronsnäckan	rätt	över	örat.	Justera	volymen	genom	
att	använda		eller	-	knappen	.

Felsökning
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Att använda ett system med flera handenheter 

“Jag	kan	inte	vidarekoppla	ett	samtal.”

■	 Se	till	att	den	andra	handenhet	är	inom	basenhetens	räckvidd.	

■	 Se	till	att	du	knappa	in	det	rätta	numret	till	den	andra	handenheten		
(1	till	6,	eller	9	för	alla	registrerade	handenheter).

Batterier

“Handenhetens	batterisats	laddar	ur	efter	en	timme	eller	två”

■	 Innan	du	använde	handenheten	skulle	du	ha	låtit	den	sitta	på	basen-
heten	eller	laddaren	i	upp till �� timmar för	att	ladda	batterierna	fullt.	

■	 Du	kan	behöva	byta ut batterierna.	

■	 Rengör laddkontakterna med	en	torr	trasa.	

■	 Kontrollera	anslutningen	mellan	basenheten	och	vägguttaget.
	
“Jag	försöker	ladda	batterierna,	men	jag	får	fortfarande	en	varning	
om	att	de	är	för	dåligt	laddade”

■	 Du	behöver	byta ut	batterierna.	

■	 Kassera uttjänta batterier på ett säkert sätt —	bränn	dem	aldrig,	och	
placera	dem	inte	på	en	plats	där	de	kan	gå	sönder.	.

■	 Använd ALDRIG icke-uppladdningsbara batterier	i	din	Big	Button	
510	—	de	kan	gå	sönder	och	orsaka	skada.	

Indirekt nät

”Funktionen	indirekt	nät	fungerar	inte”

■	 Du	måste	abonnera	hos	en	leverantör	av	alternativt	nät	innan	du	kan	
använda	dig	av	den	här	funktionen.	

■	 Om	du	har	mer	än	en	registrerad	handenhet	så	måste	du	sätta	på	
funktionen	för	var	och	en	av	dem	individuellt,	såväl	som	att	ställa	in	
åtkomstkoden	för	nät	på	basenheten.	

■	 När	du	ringer	ett	samtal	måste	du	knappa	in	numret	(eller	välja	num-
ret	i	telefonboken,	LNR-minnet	eller	minnet	för	samtalspresentatören)	
innan	du	trycker	på	RING/OK-knappen	för	en	extern	linje.

Felsökning
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PBX-användning

“Återuppringningen	verkar	inte	fungera”

■	 Du	kan	behöva	trycka	på	och	hålla	inne	R-knappen	i	några	sekunder	
istället	för	att	trycka	på	den	snabbt.	Pröva	detta	och	se	om	det	fung-
erar.

	
“Återuppringning	av	senast	slagna	nummer	(LNR)	och/eller	ringa	ut	
telefonboken	fungerar	inte	på	en	PBX.”
■	 När	du	först	ringer	ett	samtal,	tryck	på	Redial/CDS/P-knappen	för	en	

paus	mellan	kopplingen	till	den	externa	linjens	åtkomstkod	(t.ex.	9)	
och	telefonnumret.	Du	borde	senare	kunna	återuppringa	numret.	När	
du	lagrar	nummer	i	minnet	kan	du	inkludera	åtkomstkoden	till	den	
externa	linjen	(t.ex.9)	med	varje	nummer.	Om	din	PBX	kräver	att	du	
väntar	på	en	andra	kopplingston	innan	du	knappa	in	telefonnumret,	
tryck	på	Redial/CDS/P	-knappen	för	en	paus	mellan	åtkomstkoden	
och	numret.

Du	kan	även	ställa	in	din	Big	Button	510	på	följande	vis	så	att	den	
automatiskt	inlägger	en	paus	på	2	sekunder	efter	att	du	ringer	
åtkomstkoden	till	den	yttre	linjen:

1  Tryck på PROG-knappen och sedan � � 0.

2  Knappa in åtkomstkoden till linjen (upp till fyra siffror).

3  Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.
 

Felsökning 

PROG

� � 0
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Om felet kvarstår... 

■	 Koppla ur alla andra apparater	som	är	anslutna	till	samma	linje	som	
Big	Button	510	och	försök	att	ringa	ett	samtal.	

■	 Koppla ur basenheten	från	telefonlinjen	och	koppla	i	en	annan	
telefon	i	huvudtelefonjacket.	Försök	att	ringa	ett	samtal.	Om	det	
fungerar	så	fungerar	linjen.		

■	 Om	samtalet	inte	fungerar	och	du	använder	en	tvåvägs mellanpropp,	
ta	bort	den	och	koppla	i	en	telefon	direkt	i	jacket.		Om	samtalet	
fungerar	nu	kan	mellanproppen	vara	trasig.	

■	 Om	du	inte	kan	ringa	ett	samtal	kan	felet	bero	på	telenätet.	Kontakta	
operatören.	

Rengöring och vård

■	 Rengör inte	någon	del	av	din	Big	Button	510	med	bensin,	thinner	eller	
andra	lösningsmedel.	Detta	kan	orsaka	permanenta	skador	som	inte	
täcks	av	garantin.	Vid	behov	rengör med en fuktad trasa.	

■	 Håll	din	Big	Button	510	borta	från varma fuktiga miljöer och starkt 
solljus. Låt	den	inte	heller	utsättas	för	väta.

■	 Varje	tänkbar	åtgärd	har	vidtagits	för	att	försäkra	sig	om	hög	
tillförlitlighet	och	standard	för	din	Big	Button	510.	Om	något	går	fel,	
var	god	och	försök inte reparera det själv.

■	 Rådgör	med	din	återförsäljare.
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Garanti

Garantin	för	Binatone	Big	Button	510	räcker	i	24	månader	från	datumet	
på	ditt	inköpskvitto.	Garantin	täcker	inte	skador	som	uppstått	på	grund	
av	felanvändning,	vårdslöshet	eller	av	överspänning	—	till	exempel	fel	på	
telefonlinjen	eller	blixtnedslag.	

Spara ditt inköpskvitto — Det är ditt garantibevis.	Du	bör	även	spara	
den	ursprungliga	förpackningen.	

I	den	händelse	av	att	du	skulle	behöva	återbörda	din	Big	Button	510	till	
vår	reparationsverkstad	medan	garantin	gäller.

Medan garantin gäller för enheten
1  Koppla	ur	basenheten	från	telefonlinjen	och	vägguttaget

2  Packa	alla	delar	tillhöriga	din	Big	Button	510,	och	använd	
originalförpackningen.	Kom	ihåg	att	inkludera	nätadaptern.	

3  Återbörda	enheten	till	butiken	där	du	köpte	den	och	se	till	att	ta	med	
dig	inköpskvittot.	
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EC Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type	of	product:	Digital cordless telephone

Model:	Big Button ��0

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 �0��0�
 EMC:                  EN �0����
 Electical Safety:   EN �0��0

														
Insjön,	Sweden	February	2008

																								

				Klas	Balkow
		President

																																								

Clas	Ohlson	AB					793	85	Insjön					SWEDEN					
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Tekniska specifikationer

Standard DECT   (Digital	Enhanced	Cordless	Telecommunications)
	
Frekvensområde  1.88	till	1.9	GHz	(bandbredd	=	20	MHz)

Kanalbandbredd  1.728	MHz

Fungerande räckvidd		på	upp	till	300	meter	utomhus;	upp	till	50	meter	
inomhus.

Drifttid	 vänteläge:	c:a	100	timmar
	 taltid:	cirka	9	timmar
	 laddningstid	för	batterier:	15	timmar

Temperaturområde 	 Drift	0	ºC	to	40	ºC
	 Lagring	-20	ºC	till	60	ºC

Strömförsörjning	 Handenhet	—	tre	AAA-storlek	550	mAH
	 Nickel	Metalhydrid	(NiMh)	återuppladdningsbara	

batterier.
	 Basenhet	/laddare—	ingång	230	V	AC,	50	Hz;	

utgång	AC	9	V,	300	mA

Anslutningsspecifikation:	Anslutningen	till	elnätet	är	en	SELV-anslutning	
med	avseende	på	EN41003.	Anslutningen	till	telefonlinjen	är	en	TNV-
anslutning	med	avseende	på	EN41003.

PBX-kompatibilitet 
Återanropsintervall	för	avbrott:	100	ms	(kort	tryck),	250	ms	(långt	tryck).
Pauslängd	(med	knappen	LNR/CDS):	3	sekunder.
Signaltyp: DTMF	(dual	tone	multifrekvens),	även	kallad	tonval.



��

Index
Anpassning  
	 basenhet,		33	
	 handenhet,		29

Anslutning och användarvillkor,  �

Användning av flera handenheter,  ��

Autosvar besvara	samtal,			29

Avregistrering av handenheter,  �� 

Avsluta ett samtal,  ��

Barnvaktens telefon (Direkt	uppringning),			31

Besvara internsamtal,  �� 

Batterier  
	 ladda	handenhetens	batterier,		12
	 installera	batterierna,		12	

Datum och tidsinställning,  ��

Direkt uppringning,  ��

Felsökning,		40
Garanti,  ��

Indirekt nät,  �� 
	 ”Lokala”	prefix,		39
	 åtkomstkod	för	nät,		38
	 slå	på	och	stänga	av,		39

Installation,  ��

Internsamtal,  ��

Knappljud,  ��

Knapplåsning,  ��

Kombinerade nummer,  ��

Konferenssamtal,  ��

Larmnummer  ��



�0

Nummerpresentatör,  �0

 kontrollera inkommet samtal,  20
	 lagra	LNR	i	telefonbok,		21		 	
	 radera	minnen,			21			
	 återuppringning,		21

Nödsamtal,  �

Paus,  �

PBX-användning,  ��

Placering av basenhet,  �

Placering av laddhållare,  �

Problem,  �0 

Radiosignal,  � 

Registrera handenheter,  ��

Rengöring och vård,  ��

Ringa ett samtal,  ��

Ringa från telefonbok, ��
	 kombinerade	nummer,		18
	 radera	nummer,		18
	 anteckningsbok,		19
	 lagra	och	ringa	nummer,		17

Ringstyrka och melodi
	 basenheten,		34
	 handenheten,		30

Samtalsspärr,  �� 

	 angivna	nummer,		35
	 typer	av	samtal,		36

Serviceinformation,  ��	

Signal för inkommande samtal,  ��

Slå på och stänga av,  �� 

Ström,  �



��

Ställa in tid och datum,  ��

Störningar,  �0

Sök handenhet-knapp,  �

Treparts konferenssamtal,  �� 

Varning ”utanför räckvidd”,  �0 

Vidarekoppla samtal,  ��  

Volym öronsnäcka,  ��

Välja en basenhet,  �� 

Återställa basenheten,  ��

Återställa handenheten,  ��

Återuppringning av senast slagna nummer,  
LNR (last number redial),  ��
	 lagra	LNR-nummer	i	telefonbok,			19

Elektriska	apparater	ska	inte	slängas	med	hushållsavfall.		
Denna	utrustning	bör	tas	till	din	lokala	återvinningsstation		
för	säker	hantering.	



SVERIGE 
 
KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00  
 Fax: 0247/445 09  
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTErNET www.clasohlson.se

 
 
NORGE 
 
KUNDESENTEr Tlf.: 23 21 40 00  
 Faks: 23 21 40 80

 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTErNETT       www.clasohlson.no 
 
 
SUOMI 
 
ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222  
 Faksi: 020 111 2221 

 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTErNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit   
 www.clasohlson.co.uk and click on  
 customer service.

INTErNET www.clasohlson.co.uk
	

www.clasohlson.com


