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Snabbreferens, handenheten

Aktivera/stäng av handenheten Aktivera: E   Stäng av: E ca 2 sek.

Knapplås Till: E ca 1 sek. Från: E ca 1 sek.

Extern uppringning ni  eller  in

Intern uppringning INT ca 3 sek.,  från

Återuppringning / Välj data, i

Spara nummer i katalog Menu, OK, n, OK, n, OK

Överföra nummer från
uppringningslista till katalog

Välja från katalog

Välja från uppringningslista

Handsfree-funktion till/från Till: 2 x i  Från: 1 x  i

Funktion Knapptryckningarr

) B     hålls intryckt tills angivet
namn visas,  n  , OK

B  Välj data, i

)  Välj data, i

Ställa in volym för högtalaren i

Ställa in volym för handsfree- i 2 x,
funktion

Vidarekoppla samtal till annan INT ca 3 sek., Lägg på när
        mottagaren har svarathandenhet
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Förklaring

1 Högtalare
2 Display
3 Öppna uppringningslista
4 Menyknapp, inaktivera mikrofon (sekretess)
5 Menynavigering till vänster
6 Lyft luren/handsfree-funktion/OK-knapp
7 Öppna katalog, menynavigering nedåt
8 Alfanumeriska knappar
9 Stjärnknappen
10 R-knappen
11 Återuppringning, menynavigering till höger
12 Lägg på, aktivera/inaktivera handenheten; raderingsknapp
13 Fyrkantsknapp, internsamtal
14 Mikrofon
15 Uppladdningskontakter handenheten
16 Uppladdningskontakter i basenheten
17 Sökknapp
18 LED för samtalsvisning
19 Uttag för nätadapter
20 Uttag för telefonkabel TAE

1 handenheten Ansluten till basenheten
2 handenheten Anslutet till basenheten (vid DUO)
Samtalsinställning Tonsamtal (MFV)
Ringsignal, volymsteg 3 (handenheten och basenheten)
Ringsignal, melodi 3 (handenheten och basenheten)
Volym i luren, steg 2
Volym, handsfree, steg 3
Knappton Till
Signalton för batteri Till
Automatisk luraktivering Från
Handenheten/basenheten 0000
Direktuppringning Från
Flashtid 100 ms
Batterier Inkluderas, ej insatta
Språk Engelska

Standardinställningar



9

Phonebook

Menu
Phonebook Select Entry

Edit entry Edit Name

Phonebook entry Enter name Enter number

Edit number

Delete entry Delete? Deleted

Delete all Enter H/S PIN All deleted

Keypad lock Keypad locked

Internal call Intercom to # 1-4 Intercom to all

Setting Handset setting

Acoustic setting Ringer volume 1-3

Ringer melody 1-6

Earpiece volume Select volume 1-3

Key beep On / off

Battery low tone On / off

Language Select language German, English

Automatic answer On / off

Default setting Confirm Stored

Register Enter base PIN Register in progress

Change PIN Enter new PIN Confirm new PIN

Baby mode Set baby mode on/off

Baby mode number Enter baby number

Handset name Enter name

Menyträd
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Base setting

Acoustic setting Ringer volume 1-3

Ringer melody Select melody

Time & Day setting Set time Set day

Default setting Conf. default setting Setting done

Line set Tone 300 ms
Dialing mode Pulse / tone

Flash time 80 / 100 / 300ms

Deregister Handset 1-4 Deregister done

Change PIN Enter new PIN Confirm new PIN

Call control

Select H / S

Call limit handset 1
Global/national/internal

Set barr mode Select H / S

Barring no

Barring mode Barring mode On / off

Select barring no 1-3

Emergency number Emergency number 1-4

Call timer Total call duration

Last call duration

Reset call duration

Call limit

Set barr mode

Emergency number 1-4
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Grattis

till din nya DECT-telefon!
För att du enkelt ska kunna använda telefonen rekommenderas att du läser
de följande sidorna om hur den fungerar.

Placera aldrig apparaten i närheten av en värmekälla
(varmluftsfläkt eller liknande) och utsätt den aldrig för direkt
solljus, stora mängder damm eller vibrationer.

Sätt endast in godkända batterier av samma typ som dem
som medföljer apparaten!

Sätt in batterierna korrekt med polerna åt rätt håll. Följ
polangivelserna på batterierna och i batterifacket!

Använd endast de batterityper som anges i denna
bruksanvisning!

Ställ aldrig telefonen i badrum eller duschrum. På
placeringsplatsen bör temperaturen vara mellan +5 °C och
+35 °C och luftfuktigheten mellan 25 % och 85 %.

Använd inte telefonen i rum där det finns explosionsrisk
(t.ex. i lackeringsverkstäder).

Läs bruksanvisningen noggrant och överlåt inte apparaten till
andra utan bruksanvisningen.

Vissa läkarvårdsapparater kan fungera sämre på grund av
denna apparat. Var uppmärksam på de tekniska villkoren i
omgivningen (läkarmottagningar).

Tänk på miljön vid bortskaffande av batterierna och
telefonen!

Säkerhet
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• 1 basenhet
• 1 laddare med nätadapter (endast DUO)
• 1-2 handenheten, beroende på modell
• 2-4 batterier, beroende på modell
• 1 nätdel
• 1 telefonkabel (TAE)
• 1 bruksanvisning

       Obs!
Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. Innehållet är
inte någon del av ett kontrakt. Alla angivna data är standardvärden. Den
beskrivna utrustningen och de angivna alternativen kan skilja sig något
beroende på de specifika kraven i olika länder. Vi förbehåller oss rätten
till tekniska ändringar!

Funktioner

DECT-telefon enligt GAP-standard
Handsfree, sekretess, paus, snabbtelefon
Registrering av upp till fyra handenheter till en basenhet
Selektiv borttagning i uppringningslista
CLIP-nummervisningsfunktion med upp till 20 nummer i
uppringningslistan
Alfanumerisk punktdisplay med blått ljus, 3 rader och 1 rad för
symboler
Väntande nummerangivelse/slå hela numret först
Återuppringning av de 10 senast slagna numren
Katalog med upp till 50 poster
(max. 32 siffror och 20 bokstäver)
Knapplås
Kan växla mellan tonuppringning (MFV) och impulsuppringning (IWV)
Ringsignal på handenheten, val mellan 6 ringsignaler
Ringsignalens volym kan ställas in i 3 steg och stängas av helt för
handenheten

Vad paketet innehåller
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Volymen i luren kan ställas in i 3 steg
Volymen vid handsfree-funktion kan ställas in i 3 steg
Vidarekoppling extern-intern-intern
Trepartskonferens extern-intern-intern
Direktuppringning
Visning av samtalstid

Basenhet Classico

Ringsignalen för samtal kan ställas in i 3 steg och stängas av helt
Val mellan 6 ringsignaler
Statusvisning

Räckvidd inomhus upp till 50 m, utomhus upp till 300 m
Sökfunktion

Upp till 8 timmars samtalstid
Upp till 130 timmar i viloläge

Upp till 4 nödnummer i minnet
Flashtid kan ställas in på 80/100/300 ms
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LCD (symbolraden)

1 Antenn Stadig: Kommunikation möjlig
Blinkande: Utom räckvidd, ingen anslutning

mellan handenheten och basenheten

2 Intern Stadig: Internsamtal anslutet
Blinkande: Internsamtal ansluts

3 Handsfree Stadig: Handenheten inställd på handsfree

5 Uppring- Stadig: Samtal finns på uppringningslistan
    ningslista Blinkande: Nya samtal finns på uppringningslistan

6 Katalog Stadig: Katalogmenyn är öppen

7 Batteristatus Batterier laddade
Batterier 2/3 laddade
Batterier 1/3 laddade
Symbolen blinkar när batterierna är slut

Om handenheten finns för uppladdning i basenheten eller laddaren
visar displayen symbolerna omväxlande efter varandra i ca 2 sekunder
åt gången.

1    2      3       4        5        6         7

4 Anslutning Stadig: I samtalsläge
Blinkande: Anger inkommande samtal
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Första användningen

Placera basenheten på en central plats i lägenheten/huset, t.ex. i hallen.
Undvik att placera den i närheten av en radio, TV eller dator.
Var dessutom uppmärksam på att räckvidden i hög grad beror på
byggnadens konstruktion. Utomhus är räckvidden upp till 300 m. Inomhus
kan räckvidden högst vara 50 m.
Vi rekommenderar att du vid den första användningen laddar upp
batterierna under minst 14 timmar innan du använder telefonen.

1. Sätt den lilla kontakten på nätadaptern i uttaget (19) på
undersidan av basenheten.

2. Stick in nätkontakten på basenheten i vägguttaget (230 V).
Stick in laddarens nätkontakt i uttaget (230 V, endast med
Twinset).

3. Sätt den lilla kontakten på telefonkabeln i uttaget (20) på
undersidan av basenheten.

Första användningen av handenheten

 Om du köper en annan kabel i en telebutik ska du vara
uppmärksam på att ledarna ska ha kopplats korrekt
(anslutning i kontakten: 3-4)!

1. Displayen skyddas av en folie. Ta bort folien.
2. Öppna batterifacket genom att vrida locket så att pilen är

vid pilen på höljet.
3. Sätt in batterierna korrekt med polerna åt rätt håll.
4. Stäng batterifacket. Sätt tillbaka locket (pil mot pil), och vrid fast

det.
5. Placera handenheten på basenheten. På displayen visas

symbolen för uppladdning.
6. Handenheten upprättar själv anslutningen till basenheten.

Placering och anslutning av basenheten

4. Sätt in TAE-kontakten på telefonkabeln i telefonuttaget (märkt F).
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Byte av batterier

1. Öppna locket till batterifacket (fig. 1).
2. Ta ut de begagnade batterierna (fig. 2).
3. Sätt in de nya batterierna i batterifacket. Se till att de

sätts in korrekt!
4. Stäng batterifacket igen (fig. 1).

Batterier räknas som farligt kemiskt avfall.
Begagnade batterier slängs inte i hushållsavfallet!
De ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt!

Öppna/stäng batterifacket Batterier Sätt in
genom att vrida locket urtagna batterier
till pilen så den är vid pilen
på höljet

       Fig. 1        Fig. 2       Fig. 3
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Utom räckvidd

1. När handenheten är för långt bort från basenheten börjar

antennsymbolen    att blinka.
2. Gå närmare basenheten.
3. Så snart som antennsymbolen        visas konstant är anslutningen

med basenheten återupprättad.

Registrering av handenheten för basenheten

Till en basenhet kan anslutas 4 handenheter. Du kan också registrera
handenheten för en annan GAP-kompatibel DECT-basenhet.

Anslutning av handenheten till en basenhet av typen Classico

1. Tryck på menyknappen.
2. Tryck tre gånger på nedknappen (7).
3. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen.
4. Displayen visar SETTING HANDSET. Tryck på OK-knappen.
5. Displayen visar ACOUSTIC SETTING. Tryck fyra gånger på

nedknappen.
6. Displayen visar REGISTER. Bekräfta med OK-knappen.
7. Displayen visar ENTER BASE PIN.

8. Ange basenhetens pin-kod (standardinställning: 0000) och bekräfta
med OK. REGISTER IN PROGRESS blinkar på displayen.

9. Håll sökknappen (17) på basenheten intryckt i ca 6 sekunder tills du
hör registreringstonen.

10. Displayen visar REGISTER DONE och antennsymbolen slutar
      att blinka. Om felmeddelandet REGISTER FAILED visas visar

displayen REGISTER på nytt och du börjar om igen enligt ovan.
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Avregistrering av handenheten

Du kan avregistrera en handenhet från en basenhet, t.ex. för att byta ut en
defekt handenhet mot en ny.

1. Tryck på menyknappen.
2. Tryck tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING.
3. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen.

Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK.
4. Tryck fyra gånger på nedknappen. Displayen visar DEREGISTER.

Tryck på OK-knappen.
5. Displayen visar DEREGISTER HANDSET 1.

Med navigationsknapparna upp/ned väljer du den handenhet som ska
raderas.

6. Bekräfta med OK-knappen. Displayen visar DEREGISTER
  DONE.

1. Handenheten är i viloläge (ingen ton).
2. Läs i bruksanvisningen för din basenhet om hur du ställer om

till anslutet läge.
3. Fortsätt enligt sidan 15 (Registrering av en handenhet).

Registrering av en handenhet till en annan (GAP-kompatibel)

DECT-basenhet
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Inställningar för handenheten

Aktivera/inaktivera handenheten

Aktivera handenheten genom att trycka på knappen EEEEE.
Första gången du aktiverar handenheten ser displayen ut så här:

00   :   00 SUN

HANDSET_1

- första raden är för symboler: Antennsymbol och batteristatus
- andra raden visar tid och veckodag
- tredje raden visar telefonnumret
- fjärde raden visar handenhetens nummer och namn

När du vill stänga av handenheten ska du hålla knappen EEEEE intryckt i ca 2
sekunder. Då stängs handenheten av.

Automatiskt byte till viloläge

Om det under inställning eller programmering dröjer mer än 20 sekunder
utan att du trycker på en knapp övergår handenheten till viloläge.
Den övergår även till viloläge när den sätts i basenheten eller laddaren.

Knapplås

Du kan aktivera knapplås på två sätt.
1. Håll knappen EEEEE intryckt i ca 1 sekund. Displayen visar KEYPAD
LOCKED.
2. Tryck på menyknappen och därefter en gång på nedknappen (7).
Displayen visar KEYPAD LOCK. Bekräfta med OK-knappen. Nu är
knapparna låsta. Displayen visar KEYPAD LOCKED.
Så länge knapplåset är aktiverat hörs en felton varje gång du trycker på en
knapp (utom knapp 12).
När du vill inaktivera knapplåset ska du hålla knappen EEEEE intryckt i ca
1 sekund igen. Då inaktiveras knapplåset.



20

Ringsignalsvolymen kan ställas in i tre steg (1-3) och den kan även
stängas av helt (steg 0).
Telefonen levereras med ringsignalsvolymen inställd på steg 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu
AUDIO SETTING.

2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu RINGER VOLUME. Tryck
på OK-knappen. Nu hörs den valda ringsignalen med den inställda
volymen.

3. Du kan ändra inställningen (från 0 till 3) med nedknappen. För varje
inställningssteg hörs ringsignalen en kort stund.

4. Spara önskad volym genom att trycka på OK-knappen. En
bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in ringsignal för handenheten.

På denna telefon kan du välja mellan 6 ringsignaler. Fabriksinställningen
är signal nr 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu 
SETTING HANDSET. Tryck på OK-knappen. Displayen visar AUDIO
SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och därefter på nedknappen. Displayen visar
nu RINGER MELODY. Tryck på OK-knappen. Den valda signalen
hörs med angiven volym.

3. Du kan ändra inställningen (från 1 till 6) med nedknappen. Varje signal
hörs under en kort stund.

Inställning av handenhetens ringsignalsvolym

4. Spara önskad signal genom att trycka på OK-knappen.
En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.
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Ställa in tonvolym

Du kan ställa in tonvolym för handenheten i 3 steg. Fabriksinställningen är
steg 2.
1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.

Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu
AUDIO SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar
EARPIECE VOLUME. Tryck på OK-knappen. Nu kan du ställa in
tonvolymen (1-3) med nedknappen.

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad tonvolym.
En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Aktivera/inaktivera knappton

Varje gång du trycker på en knapp på handenheten hörs en ton. Om du vill
kan du stänga av knappljudet. Telefonen levereras med knapptonen
aktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
nu HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar
nu AUDIO SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen. Displayen visar
KEY BEEP. Tryck på OK-knappen och på upp-/nedknappen för att
ändra (till/från).

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs
bekräftelseton och inställningen sparas.
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Aktivera/inaktivera varningston för batteri

När batterierna är nästan slut hörs en varningston. Den kan du
aktivera/inaktivera. Telefonen levereras med knapptonen aktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu
AUDIO SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och fyra gånger på nedknappen. Displayen
visar BATTERY LOW TONE. Tryck på OK-knappen och på upp-/
nedknappen för att välja om tonen ska aktiveras eller inaktiveras.

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs
bekräftelseton och inställningen sparas.

Välj språk

Du kan välja välja mellan 2 språk för displayen. De två språken är
tyska och engelska.
Det fabriksinställda språket är engelska.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar
LANGUAGE. Tryck på OK-knappen. Nu kan du välja språk med
upp-/nedknappen.

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs
bekräftelseton och inställningen sparas.
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Automatisk luraktivering till/från

När automatisk luraktivering är aktiverat och det kommer ett
inkommande samtal aktiverar apparaten automatiskt luren när
du tar handenheten från basenheten eller laddaren. I så fall behöver du
inte trycka på lyft luren-knappen. Telefonen levereras med denna funktion
inaktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen
visar AUTOMATIC ANSWER. Tryck på OK-knappen. Nu kan du
aktivera eller inaktivera funktionen med upp-/nedknappen.

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs
bekräftelseton och inställningen sparas.

Nollställ handenheten till standardinställningar (reset).

När du nollställer handenheten ändras alla inställningar tillbaka till
standardinställningarna (se sidan 6, Standardinställning).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen. Displayen
visar DEFAULT SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
CONFIRM DEFAULT SETTING?.

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning.
En bekräftelseton hörs och inställningen sparas. Displayenvisar
DEFAULT SETTING DONE i ca 5 sekunder.
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Byte av pin-kod för handenheten

Varje handenhet har en egen pin-kod (personligt identifikationsnummer).
Fabriksinställningen är fyra nollor. Du kan ändra det till önskat
fyrsiffrigt nummer. Om pin-koden ändras kan man inte
ändra någon inställning utan att först ange den nya pin-koden.

1.  Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
HANDSET SETTING.

2.  Tryck på OK-knappen och fem gånger på nedknappen. Displayen visar
CHANGE PIN. När du därefter trycker på OK-knappen ombes du

     att ange den nya pin-koden: ENTER NEW PIN.

3.   Ange den nya fyrsiffriga pin-koden och bekräfta med OK-knappen.

4.  Displayen visar CONFIRM NEW PIN. Ange den nya pin-koden igen
och tryck på OK-knappen.

5.  Om du har angivit samma pin-kod båda gångerna hörs en
bekräftelseton och den nya pin-koden sparas.

Direktuppringning

Om du har aktiverat menyalternativet Direktuppringning räcker det att trycka
på någon knapp på handenheten (utom menyknappen) för automatisk
uppringning av ett förprogrammerat nummer. Om direktuppringning
är aktiverat kan du inte längre ringa ett nödsamtal såvida du inte
har sparat 112 som direktuppringning. Du kan heller inte ringa upp
något vanligt nummer innan direktuppringning har inaktiverats.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
nu HANDSET SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och sex gånger på nedknappen. Displayen
visar BABY MODE. Tryck på OK-knappen. Nu kan du ställa in
direktuppringning med upp-/nedknappen (till/från).
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3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs
en bekräftelseton och inställningen sparas om du har inaktiverat
direktuppringning. Om du har aktiverat direktuppringning och angivit ett
nummer hörs också en bekräftelseton och displayen visar BABY
MODE.

4. Om du inte har sparat något nummer för direktuppringning visar
displayen ENTER BABY NUMBER. Ange det nummer som ska ringas
upp och bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Du hör en
bekräftelseton och displayen visar BABY MODE.

5. Följ anvisningarna i punkt 1 för att ändra eller ta bort
direktuppringningsnumret.
Tryck på OK-knappen och därefter åtta gånger på nedknappen.
Displayen visar ENTER BABY NUMBER. Tryck på OK-knappen igen.

6. Displayen visar ”ENTER BABY NUMBER” och därunder det
befintliga numret. Efter numret blinkar en stjärna som markör.
Om det inte sparats något nummer visas endast den blinkande
stjärnan. Med raderingsknappen C (12) kan du radera den siffra som
står efter markören. Med navigationsknapparna vänster och höger kan
du placera markören på önskad plats. Tryck på OK-knappen för att
spara det ändrade numret.

Byta namn för handenheten

Du kan ange ett namn för handenheten med upp till 10 bokstäver. Namnet
på handenheten visas tillsammans med dess nummer (1-4) i displayen när
den är i viloläge. Vid ett internsamtal visar displayen på handenheten den
andra handenhetens namn. Fabriksinställningen är HANDSET och det
tilldelade numret (1-4).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
nu HANDSET SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och en gång på uppknappen. Displayen visar
HANDSET NAME. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu det
befintliga namnet och en blinkande stjärna (markör). Ta bort det gamla
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Inställningar för basenheten

Då öppnas menyn BASE SETTING (inställningar av basenheten):

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen
igen. Displayen visar ENTER BASE PIN. Om din pin-kod inte har
ändrats från fabriksinställningen 0000 hoppas detta steg över. Om du
har ändrat pin-koden måste du ange din pin-kod och bekräfta med
OK-knappen.

Obs!

- Om du anger en felaktig pin-kod visar displayen WRONG PIN i ca 5
sekunder.

- Inställningar bevaras även efter ett batteribyte.
- När du vill lämna ett menyalternativ och gå tillbaka till föregående

alternativ trycker du på raderingsknappen X.
- När du vill ändra direkt från ett menyalternativ till viloläge håller du

raderingsknappen X intryckt.
- Om det dröjer mer än 30 sekunder utan att du trycker på en knapp

ändrar telefonen automatiskt till viloläge.
- Om du sätter handenheten tillbaka i basenheten eller laddaren ändrar

telefonen också automatiskt till viloläge.

     namnet med knappen X, och ange det nya namnet. Tryck på OK-
knappen för att spara namnet. En bekräftelseton hörs och inställningen
sparas. Displayen visar handenhetens nya namn.
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Ställa in basenhetens ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan ställas in i 3 steg (1-3) och den kan stängas av
helt (steg 0). Telefonen levereras med ringsignalsvolymen inställd på steg
3.
1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.

Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen
igen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.

2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu RINGER VOLUME. Tryck
på OK-knappen. Nu hörs den valda ringsignalen med den inställda
volymen.

3. Du kan ändra inställningen (från 0 till 3) med nedknappen. För varje
inställningssteg hörs ringsignalen en kort stund.

4. Spara önskad volym genom att trycka på OK-knappen. En
bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in basenhetens ringsignal

På denna telefon kan du välja mellan 6 ringsignaler. Fabriksinställningen
är signal nr 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen
igen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar
SELECT MELODY. Tryck på OK-knappen. Den valda signalen hörs
med angiven volym.

3. Du kan ändra inställningen (från 1 till 6) med nedknappen. Varje signal
hörs under en kort stund.

4. Spara önskad signal genom att trycka på OK-knappen. En
bekräftelseton hörs och inställningen sparas.
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Ställa in dag och tid

Veckodag och tid (i 24-timmarsformat) visas på displayen.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar
TIME & DAY SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
SET TIME.

 SET TIME

  12  :  45

3.    När du har angivit den första siffran blinkar den andra osv. Exempel
För att ställa in ovanstående tid ska du ange 1, 2, 4, 5. Tryck på OK-
knappen för att spara tiden. Displayen visar SET DAY SUNDAY.

4. Välj aktuell veckodag med nedknappen. Bekräfta inställningen med
OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Återställning av basenheten till fabriksinställningen (reset)

När du nollställer basenheten blir alla inställningar återställda till
fabriksinställningen (se sidan 4, Standardinställning).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen.      Displayen visar BASE SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar
DEFAULT SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
CONFIRM DEFAULT SETTING.

3. Tryck på OK för att bekräfta. Det hörs en bekräftelseton och
displayen visar DEFAULT SETTING DONE i ca 5 sekunder. Nu är
apparaten återställd till fabriksinställningen.
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Du kan välja mellan två samtalsinställningar:
- MFV (tonuppringning) – dagens standard
- IWV (impulsuppringning) – endast nödvändigt vid användning

med äldre telefonsystem

Välj samtalsinställning

2. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen.

3. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.
Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen.

4. Displayen visar LINE SET och därunder den befintliga
  samtalsinställningen (ton/impuls) och den inställda flashtiden (80/

100/300 ms). Tryck på OK-knappen. Displayen visar SET DIAL
MODE. Tryck på OK-knappen igen. Välj önskad inställning medupp-/
ned-knappen och bekräfta med OK-knappen. Det hörs en
bekräftelseton.

1. Tryck på menyknappen och tre gånger på nedknappen.

Du kan ange 3 olika flashtider för R-knappen (10) (80/100/300 ms).
Vilken flashtid du ska välja beror på vilken anslutning du vill göra med
telefonen.

en huvudförbindelse med utnyttjande av extrafunktioner

Ställa in flashtid

eller

ett lokalt telefonnät som har motsvarande funktioner.
Extrafunktion – inkommande samtal, växla samtal, mottagande av
ytterligare samtal, trepartskonferens – ska du själv beställa hos ditt
telebolag. Om din telefon är ansluten till ett modernt telekomsystem kan
du också använda dessa funktioner. Ställa in flashtiden enligt anvisningarna
i bruksanvisningen för telekomsystemet, oftast 100 (90) ms. Ytterligare
information finns i bruksanvisningen för ditt telekomsystem. Nedanstående
beskrivning av extrafunktionerna behöver därför inte stämma överens med
informationen för ditt telekomsystem.
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1. Följ stegen under Inställning, Samtalsinställning, punkt 1-3 (sidan 25).
2. Displayen visar LINE SET och därunder den befintliga

samtalsinställningen (ton/impuls) och den inställda flashtiden (80/100/
300 ms). Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen.
Displayen visar FLASH TIME och den inställda tiden i ms. Tryck på

  OK-knappen. Displayen visar SET FLASH TIME/EARTH. Välj
önskad flashtid (80/100/300 ms) med upp-/nedknappen, och bekräfta

  med OK. En bekräftelseton hörs.

Ändra basens pin-kod

Basenheten har en pin-kod (fabriksinställningen 0000). Du kan ändra pin-
koden till önskat fyrsiffrigt nummer.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på
nedknappen.

  Displayen visar BASE SETTING.

2. Tryck på OK-knappen och fem gånger på nedknappen. Displayen
visar CHANGE PIN. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu
ENTER NEW PIN.

3. På den nedersta raden på displayen visas ett blinkande streck
(markör). Ange en ny fyrsiffrig pin-kod och tryck på OK-knappen.

4. Displayen visar CONFIRM NEW PIN. Ange den nya pin-koden igen
och bekräfta med OK-knappen.

5. Om pin-koden inte anges lika båda gångerna hör du en felton.
Displayen visar WRONG PIN ENTERED i ca 5 sekunder.
Den tidigare pin-koden gäller fortfarande och du måste ange den nya
koden igen.

6. Om du har angivit samma pin-kod båda gångerna hörs en
bekräftelseton och telefonen övergår till viloläge.
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Samtal

Ta emot samtal

Ta emot ett externt samtal

1. Alla handenheter som är anslutna till basenheten ringer.
2. Displayen visar CALL, det uppringande numret (om nummervisnings-

funktionen är aktiverad hos telebolaget) och namn (om namn har
sparats i katalogen tillsammans med numret).

3. Tryck på anslutningsknappen (6).
4. Displayen visar ONLINE och telefonlurssymbolen.
5. Samtalstid visas kort efter att du har tryckt på anslutningsknappen.
6. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta det trycker du på

lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten
eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ta emot ett internt samtal

1. Handenheten ringer, displayen visar INTERCOM FROM #X
(X = handenhetsnumret) och symbolen för snabbtelefon blinkar.

2. Tryck på anslutningsknappen (6).
3. Symbolen för snabbtelefon visas konstant och du kan svara på

samtalet.
4. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller

sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen
visar därefter CALL END.

Handsfree

Med denna funktion kan du tala i telefon utan att ta handenheten i handen.
Du kan aktivera handsfree-funktionen när anslutningen upprättas eller
senare under samtalet.

1.    Tryck på anslutningsknappen (6) igen under samtalet om du vill
aktivera handsfree-funktionen. Tryck på anslutningsknappen igen när
du vill inaktivera (displayen visar PHONE ON/OFF).

2. Om du vill aktivera handsfree-funktionen medan du upprättar
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anslutningen trycker du två gånger på anslutningsknappen (6). Du hör
kopplingstonen.

3. Välj önskat nummer. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du lägg

på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller
laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ställa in volym, handsfree

1. Tryck två gånger på anslutningsknappen för att aktivera handsfree-
funktionen.

2. Använd navigationsknapparna upp/ned (3 och 7). Displayen visar
SPEAKER VOLUME LEVEL 3. Med upp-/nedknapparna kan du välja
mellan steg 1,2 och 3.

3. Den valda inställningen sparas.

Ring upp externt

Externa samtal är samtal till det offentliga telenätet.

1. Tryck på anslutningsknappen (6). Du hör kopplingstonen.
2. Välj önskat nummer.
3. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-

knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller
laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ringa upp internt

Interna samtal är samtal mellan två handenheter som är anslutna till
samma basenhet. Dessa samtal är kostnadsfria.

1. Håll knappen INT (13) intryckt tills displayen visar INTERNAL CALL.
2. Tryck på nedknappen för att välja önskad handenhet (1-4). Displayen

visar INTERCOM TO #X (X = den andra handenhetens nummer).
3. När du trycker på anslutningsknappen ringer det i den andra

handenheten.
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4. Den som har den andra handenheten trycker på anslutningsknappen.
5. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-

knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller
laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Slå hela numret först

1. Välj önskat nummer medan apparaten är i viloläge (högst 30 siffror).
Om du har angivit en siffra felaktigt kan du rätta till det med
navigationsknapparna och raderingsknappen.

2. Numret visas på displayen. Bekräfta med anslutningsknappen.
3. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-

knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller
laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Återuppringning

Enkel återuppringning

Om du vill välja det senast slagna numret igen ska du trycka på
återuppringningsknappen (11). Numret visas på displayen.
Tryck på anslutningsknappen. Numret kommer att ringas upp automatiskt.

Utökad återuppringning av de 10 senast slagna numren

1. Tryck på återuppringningsknappen (11). De senast slagna numren
visas (med nummerangivelse från 1 till 10).

2. Välj önskat nummer med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7).
Med navigationsknapparna och raderingsknappen kan du ta bort
posterna och ange dem igen.

3. Tryck på anslutningsknappen. Telefonen ringer automatiskt till det
visade numret.

4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-
knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller
laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

2. Tryck igen på knappen B  tills önskat nummer visas, eller ange de
1. Medan apparaten är i viloläge trycker du på knappen B   .
Välja från katalogen
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första bokstäverna i namnet, varefter du kan bläddra i listan.
3. När du har hittat önskat nummer trycker du på anslutningsknappen
i(6) för att ringa upp.
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Samtalskontroll

Under menyalternativet Samtalskontroll finns det två funktioner. Den ena är
visning av samtalstid, den andra är nummerspärr.

Visning av samtalstid

Du kan visa både den totala samtalstiden och samtalstiden för det senaste
samtalet. Dessutom kan du nollställa alla sparade tider.

Visa total samtalstid

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar

BASE SETTING.
3. Tryck på OK-knappen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.
4. Tryck en gång på uppknappen. Displayen visar CALL CONTROL.

Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu CALL TIMER.
5. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu TOTAL CALL DURATION.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu den totala samtalstiden i

timmar, minuter och sekunder, t.ex. 01:46:35 = 1 timme, 46 minuter
och 35 sekunder.

Samtalstid för senaste samtalet

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar
LAST CALL.

6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar samtalstid för det senaste
samtalet i timmar, minuter och sekunder.

Nollställ visning av samtalstid

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar
RESET CALL DURATION.

6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar RESET CALL DURATION.
7. Tryck på OK-knappen igen. Du hör en ton och siffrorna nollställs.
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1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar

BASE SETTING.
3. Tryck på OK-knappen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.
4. Tryck en gång på uppknappen. Displayen visar CALL CONTROL.

Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu CALL TIMER.
5. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar CALL LIMIT.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar SELECT HANDSET X (X =

handenhet 1-4). Välj önskad handenhet (1-4) med nedknappen.
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu CALL LIMIT HANDSET X

GLOBAL.
8. Du kan nu ändra mellan GLOBAL, NATIONAL och INTERNAL med

nedknappen. Bekräfta med OK-knappen. När du bekräftar hörs
en ljudsignal.

Ställa in nummerspärr

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

Ställa in samtalsbegränsning

Du kan begränsa användningen av telefonen.
Du kan välja hur långt man kan ringa med telefonen.

GLOBAL = Alla nummer kan slås utan begränsning.
NATIONAL = Det går endast att ringa inrikessamtal.
INTERNAL = Det går endast att ringa interna samtal.

5. Tryck två gånger på nedknappen. Displayen visar CALL BARRING.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar SELECT HANDSET X (X =

handenhet 1-4).
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar CALL BARRING.
8. Tryck på nedknappen. Displayen visar BARRING NUMBER.
9. Bekräfta med OK-knappen. Displayen visar SELECT BARRING

NO (1-3). Välj nr 1-3 med nedknappen.
10. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu BARR NUM X (1-3) med ett

blinkande streck (markör) under numret. Ange det nummer du vill
spärra.

11. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och numret är
spärrat. Gör likadant med de två andra numren.
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Ta bort spärr för spärrade nummer

Du kan ta bort spärr för spärrade nummer. För att göra det ska du
inaktivera nummerspärren (OFF). När du är klar att spärra igen aktiverar du
nummerspärren (ON).

5. Tryck två gånger på nedknappen. Displayen visar CALL BARRING.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar SELECT HANDSET X (X =

handenhet 1-4).

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar CALL BARRING.
8. Tryck på OK-knappen. Displayen visar BARRING MODE ON.
9. Ändra mellan ON och OFF med nedknappen.
10. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och inställningen

sparas.

Spara nödnummer

Du kan spara fyra nödnummer som man också kan ringa till även om
samtalsbegränsningen är inställd på interna samtal.
Nödnumren 110 och 112 är förprogrammerade.

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck tre gånger på nedknappen. Displayen visar EMERGENCY
NUMBER.

6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar EMERGENCY NUMBER 1. Du
kan välja mellan numren 1-4 med nedknappen.

7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar EMERGENCY NUMBER 1 och
numret, t.ex. 110. Efter den sista siffran blinkar markören. Du
kan radera siffran till vänster om markören med raderingsknappen X.
Med navigationsknapparna kan du placera markören på önskad
position, radera och ange igen.

8. Ange dina nummer med knapparna.
9. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och inställningen sparas.

Gör likadant med de andra tre numren.
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För att kunna använda extrafunktionerna – inkommande samtal, växla
samtal, nytt samtal under samtal, svara på ytterligare samtal,
trepartskonferens – ska du höra efter med ditt telebolag. Använder du
telefonen i ett modernt telekomsystem kan dessa funktioner användas.
Ställ in flashtiden enligt anvisningarna i bruksanvisningen för
telekomsystemet, oftast 100 (90) ms. Ytterligare information finns i
bruksanvisningen för ditt telekomsystem. Nedanstående beskrivning av
extrafunktionerna behöver därför inte stämma överens med informationen
för ditt telekomsystem.

Extrafunktioner, externt

1. Du samtalar med en extern person och vill vidarekoppla samtalet.
2. Tryck på knappen för snabbtelefon i ca 3 sekunder.
3. Tryck på katalogknappen B      en eller flera gånger tills önskad 
        handenhet visas.
4. Tryck på anslutningsknappen i (11) när internsamtalet besvaras

för att avbryta din egen anslutning med den externa personen och
       överföra samtalet.
5. Om ingen svarar på det interna samtalet trycker du på knappen för

snabbtelefon för att återgå till det externa samtalet.

Skicka samtal till en annan handenhet

Inkommande samtal och växla samtal

Du är kund hos till exempel Tele 2. Under ett samtal hör du tonen för
inkommande samtal. Tryck på R-knappen för att sätta det pågående
samtalet i
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Trepartskonferens

Nytt samtal under pågående samtal och växla samtal

Med funktionen nytt samtal under samtal/växla samtal kan du tala
omväxlande med två personer utan att någon av dem kan höra vad du
säger till den andra personen. Du kan svara på ett inkommande samtal
eller själv ringa till någon annan person. Denna funktion är grunden för en
trepartskonferens. Du för ett samtal med en person och önskar inhämta
information från en annan person (internt eller externt). Tryck på R-knappen
för att göra det första samtalet väntande. Nu hör du kopplingstonen.
Knappa in numret till den andra personen och ring upp. Tryck på R-
knappen när du vill göra det andra samtalet vilande. Tryck nu på knappen 2
för att återgå till den person som du talade med först. Du kan nu växla fram
och tillbaka mellan de två samtalen. Om du vill avsluta samtalet med den
andra personen efter att du har ringt upp det nya samtalet under pågående
samtal ska du trycka på knappen R och därefter på 1. Anslutningen till den
andra personen
avbryts och du återgår till den första personen. Vid samtal via ett
telekomsystem ändrar du mellan samtalen genom att trycka två gånger på
R-knappen. När handenheten läggs på avbryts förbindelserna.

Med denna funktion kan du tala med två personer samtidigt, dvs. alla tre
personerna kan höra och tala samtidigt. Du kan upprätta anslutningen till de
två deltagarna enligt ovan i avsnittet Inkommande samtal/nytt samtal

vänteläge. Nu hör du kopplingstonen. Genom att trycka på knappen 2 kan
du ta emot det andra samtalet. Om du vill återgå till att tala med den första
personen ska du trycka på R-knappen och därefter på 2. Du ansluts igen
till det första samtalet och det andra samtalet sätts i vänteläge. Denna
procedur kan du upprepa så många gånger du vill. Om din telefon är
ansluten till ett telekomsystem är metoden densamma, bortsett från att du
trycker på R-knappen igen istället för på 2.

under samtal/växla samtal. Det upprättas två förbindelser, t.ex. via
överföring av samtal eller genom nytt inkommande samtal under samtal
och du vill skapa en trepartskonferens. Du gör det genom att trycka på
knappen R. Det pågående samtalet görs väntande och du hör
kopplingstonen.
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Tryck nu på knappen 3. Trepartskonferens upprättas. Om någon av
deltagarna lägger på luren kan samtalet fortsätta mellan de övriga två
deltagarna. Om du lägger på handenheten avbryts trepartskonferensen.
Om din telefon är ansluten till ett telekomsystem ska du följa anvisningarna
i bruksanvisningen för telekomsystemet.

Extrafunktioner, internt

Inkommande samtal under ett internt samtal

1.    Det externa samtalet hörs i båda handenheterna med signalen för
inkommande (signaltonen). Tryck på R-knappen för att avsluta det
interna samtalet eller

2. Håll knappen för snabbtelefon inne i ca 2 sekunder för att ta emot
det externa samtalet.

3. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter
handenheten i laddaren.

Nytt samtal under samtal och växla samtal

Du kan växla fram och tillbaka mellan det externa samtalet och det interna
samtalet (växla samtal).

4. Håll Intern-knappen intryckt i ca 1 sekund för att växla mellan det vå
samtalen. För det externa samtalet visar displayen ONLINE och för
det interna samtalet INTERCOM TO #2. När du vill avsluta samtalet
behöver du bara lägga på.

1. Du är mitt i ett externt samtal.
2. Om du håller knappen för snabbtelefon intryckt i 1 sekund blir det

externa samtalet försatt i vänteläge och displayen visar INTERNAL
CALL.

3. Tryck på nedknappen. Displayen visar INTERCOM TO # 2. När du
sedan trycker på OK-knappen ringer den andra handenheten.
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Trepartskonferens

Du kan tala med två personer, en intern och en extern, samtidigt.

5. Trepartskonferens upprättas.
6. Trepartskonferensen avbryts när någon av deltagarna lägger på.

Anslutningen mellan de övriga två deltagarna avbryts inte.

Med denna funktion kan du ringa till alla handenheter som är anslutna till
basenheten. Om du har förlagt handenheten kan du enkelt hitta den igen
med denna funktion.

1. Du vet inte var du har lagt handenheten.
2. Tryck på sök-/anslutningsknappen o (17).
3. Alla anslutna handenheter ringer.
4. Följ ljudet från handenheten.
5. När du vill avbryta ringningen trycker du en kort stund på en valfri

knapp.

Samtal till handenheten från basenheten (sökning)

1. Du är mitt i ett externt samtal.
2. Om du håller knappen för snabbtelefon intryckt i 1 sekund blir det

externa samtalet försatt i vänteläge och displayen visar INTERNAL
CALL.

3. Tryck på nedknappen. Displayen visar INTERCOM TO # 2. När du
sedan trycker på OK-knappen ringer den andra handenheten.

4. När du vill etablera en trepartskonferens ska du hålla stjärnknappen
intryckt tills displayen visar CONFERENCE MODE.
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Visning av samtalstid

Så snart du trycker på anslutningsknappen i (6), visas samtalstiden i
minuter och sekunder: 00:00. Efter samtalet visas samtalstiden i ca 10
sekunder, t.ex. 01:20 = 1 minut och 20 sekunder.

Inaktivera mikrofon/sekretess

Mikrofonen kan stängas av tillfälligt. Då kan du tala med någon annan
person i lokalen utan att det hörs i telefonen.

1. Du samtalar med en person och på displayen visas symbolen för
telefonlur i.

3. Displayen visar MICROPHONE OFF.
4. Du kan nu föra ett samtal med en tredje person. Den du talade med i

telefonen kan inte höra er.
5. När du vill fortsätta telefonsamtalet trycker du på sekretess-/

menyknappen för att aktivera mikrofonen igen.
6. Displayen visar MICROPHONE ON.
7. Du kan fortsätta samtalet.

Katalog

Du kan spara 50 nummer i katalogen. Varje post kan innehålla högst 32
siffror och 20 bokstäver. För vissa funktioner krävs alfanumeriska poster. I
så fall ändras knapparna automatiskt till alfanumeriskt läge. Genom att
trycka en eller flera gånger på samma knapp kan du ange bokstäver, siffror
och specialtecken. Om nästa tecken ska anges med samma knapp ska du
vänta tills markören flyttas till nästa position.

2. Tryck på sekretess-/menyknappen (4) för att inaktivera mikrofonen.



43

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på katalogknappen B     .
2. Tryck på katalogknappen B      igen tills önskat nummer visas
       eller ange de första bokstäverna i namnet och bläddra igenom listan.
3. När du har hittat önskat nummer trycker du på anslutningsknappen
i(6) för att ringa upp.

1. Tryck på menyknappen. Displayen visar PHONEBOOK.
2. Tryck på OK-knappen. Om katalogen är tom visar displayen

PHONEBOOK EMPTY. Tryck på menyknappen igen. Displayen visar
PHONEBOOK ADD ENTRY. Tryck på OK-knappen. Displayen visar
nu ENTER NAME och ett blinkande streck (markör).

3. Ange namnet med de alfanumeriska knapparna och bekräfta med
OK- knappen. Displayen visar ENTER NUMBER.

4. Ange numret och bekräfta med OK-knappen. Displayen visar
STORED. Om denna post redan finns visas ENTRY
EXISTS OVERWRITE?”. Tryck på OK om du vill skriva över.

När du vill spara ett nummer i katalogen ska du göra så här:

Exempel:
PRIVAT: Tryck 1 x på 7 - paus - 3 x på 7 - 3 x på 4 - 3 x på 8 - 1 x på 2 -
1 x på 8.

Spara i katalog

Ange numret med riktnummer och/eller landskod så at namnet visas på
uppringningslistan och på displayen vid samtal.

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar
PHONEBOOK.

2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.
3. Välj önskad post med nedknappen.
4. Tryck på menyknappen igen. Displayen visar PHONEBOOK ADD

ENTRY. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar nu EDIT
  ENTRY.

5.    Tryck på OK-knappen. Displayen visar EDIT NAME, namnet och ett
blinkande streck (markör).

Ändra poster i katalog

Välja från katalog
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Ta bort poster i katalog (en åt gången)

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar
PHONEBOOK.

2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.
3. Välj den post som ska tas bort med nedknappen.
4. Tryck på menyknappen igen och därefter två gånger på nedknappen.

Displayen visar DELETE ENTRY. Tryck på OK-knappen. Displayen
visar den post som ska tas bort och DELETE?.

5. Bekräfta borttagningen med OK-knappen.
6. Displayen visar meddelandet DELETED. Telefonen går vidare till
        nästa post. Om du inte trycker på någon knapp ändras den
        automatiskt till viloläge efter 10 sekunder.

Ta bort alla poster i katalogen

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar
PHONEBOOK.

7. Spara ändringarna genom att trycka på OK-knappen igen.
8. Displayen visar EDIT NUMBER, numret och ett blinkande streck

(markör).
 Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står
 omedelbart framför markören, och med navigationsknapparna kan du
 markera det tecken som ska raderas eller ändras.

9.

10.  Spara ändringarna genom att trycka på OK-knappen igen.
Displayen visar STORED.

2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.

4. Tryck på nedknappen igen tills displayen visar DELETE ALL. Tryck på
OK-knappen. Displayen visar nu ENTER H/S PIN.

5. Ange din pin-kod (fabriksinställningen är fyra nollor).
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar PHONEBOOK ALL DELETED,

och du hör en bekräftelseton.

6. Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står
omedelbart framför markören och med navigationsknapparna kan du
markera det tecken som ska raderas eller ändras.

3. Tryck på menyknappen igen och därefter 3 gånger på nedknappen.
Displayen visar PHONEBOOK DELETE ALL. Tryck på OK-knappen.
Displayen visar den post som ska raderas och DELETE?.
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Visa uppringningslista

Din DECT-telefon visar numret för det inkommande samtalet samt
datum och tid för samtalet om dessa funktioner stöds av ditt telebolag,
dvs. förutom numret ska datum och tid överföras. Om det nummer som
ringer upp finns i katalogen visas namnet på displayen. Om du inte svarar
på samtalet sparas denna information i uppringningslistan.
Uppringningslistan kan innehålla information om upp till 20 samtal.
Om det finns nya samtal blinkar symbolen för samtal )   .
Överföringen fungerar endast om den som ringer upp också har aktiverat
denna funktion och inte spärrar informationen (CLIR).

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen )    (3).
2. Displayen visar informationen för det sista inkommande samtalet:

första raden: Samtal, samtalets ordningsnummer
andra raden: Telefonnummer
t.ex.: Samtal 11
När du trycker på #-knappen ändras displayen till att visa datum och
tid för det inkommande samtalet. Denna funktion fungerar endast om
du har ställt in datum och tid. Om listan är tom visar displayen ”CID
LIST EMPTY”.
Om telefonnumret är längre än 20 siffror visas de första 19
siffrorna av numret på displayen. De efterföljande siffrorna visas på
displayen när du trycker på höger navigationsknapp (11).
Om det nummer som ringer upp har sparats i katalogen visar
displayen den uppringande personens namn.

3. Du kan bläddra upp och ned i listan med upp-/nedknapparna (3) och
(7).

Uppringningslista (CLIP)

Under ett samtal är nummervisning inte möjligt.
Om uppringningslistan är full blir det äldsta samtalet i listan
överskrivet av det senast mottagna numret.

Ytterligare information om denna funktion kan du få hos ditt
telebolag. Datum och tid överförs för närvarande inte i den
analoga delen av telenätet.
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2. Det senast inkommande samtalet visas. Om listan är tom visar
displayen ”CID LIST EMPTY”.

3. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat
nummer från listan.

4. När du trycker på anslutningsknappen i ringer telefonen automatiskt
upp det valda numret.

5. Symbolen i tänds på displayen och visning av samtalstid aktiveras.

Välja från uppringningslistan

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen )    (3).

Ändra poster i uppringningslista

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen )    (3).
2. Det senast inkommande samtalet visas. Om listan är tom visar

displayen CID LIST EMPTY.
3. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat

nummer från listan.
4.    Tryck på menyknappen (4). Displayen visar EDIT CID # (ordnings-

nummer) och samtalets nummer.
5.    Markören placeras omedelbart efter det sista tecknet.

Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står
omedelbart framför markören och med navigationsknapparna kan du
flytta markören till den plats där du vill radera, ändra eller lägga till ett
tecken. Om du håller raderingsknappen X (12) intryckt blir hela
numret borttaget.

Överföra ett telefonnummer från uppringningslistan till katalogen

2. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat
nummer från listan.

3. När önskat nummer visas håller du knappen B      intryckt tills
       displayen visar ENTER NAME. Displayen visar symbolen )   .
4. Ange önskat namn för numret med de alfanumeriska

knapparna, och bekräfta med OK-knappen (6).

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen )    (3).

5. Posten överförs till katalogen.
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Symbolen för batteristatus visar att batteriet är urladdat och handenheten
avger en varningston.

Handenheten hittar inte basenheten

Ingen kopplingston

Samtal kan inte göras

Felsökning

Displayen är släckt

Bilaga

Kontrollera att batterierna har satts i korrekt. Sätt handenheten i laddaren
för att ladda upp batterierna. Ta ur batterierna ur handenheten, och sätt in
dem igen.

Batterierna är urladdade
Kontrollera att batterierna har satts i korrekt. Rengör laddningskontakterna
på handenheten och basenheten. Ladda upp batterierna.

Ladda upp batterierna i handenheten. Byt ut batterierna om de laddas ur
för snabbt.

Du är utanför räckvidden. Gå närmare basenheten. Kontrollera
basenhetens strömförsörjning. Anslut handenheten till en basenhet enligt
instruktionerna. Ta ur batterierna ur handenheten, och sätt in dem igen.
Koppla nätdelen från basenheten och anslut den igen.

Kontrollera att telefonkabeln har satts in korrekt i basenheten och i
telefonuttaget i väggen.
Använd den medföljande telefonkabeln. Höj volymen i handenheten.

Det angivna telefonnumret är spärrat. Knapparna är låsta.
Återställ handenheten till fabriksinställningarna.



48

Garanti

Det är två års garanti på denna apparat.
Garantiperioden gäller från och med inköpsdatumet. Som bevis för datumet
ombes du att spara kvitton, fakturor, kontoutdrag eller följesedlar.
Om du skickar en vara för reparation utan dokumentation kan reparationen
endast utföras mot betalning. Detta gäller också i händelse av otillräckligt
förpackade varor. Under garantiperioden åtgärdas kostnadsfritt alla defekter
som orsakats på grund av materialfel eller tillverkningsfel. Under
garantiperioden omfattar garantin reparation eller byte, enligt kundens
önskemål. Utbytta delar/apparater blir vår egendom. Garantin förnyas eller
förlängs inte automatiskt vid byte. Den ursprungliga garantiperioden förblir
densamma och löper ut efter två år. Garantin omfattar inte skador till följd av
felaktig användning, slitage, ingrepp från tredje part eller force majeure.
Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial (ackumulator, batterier,
förpackning osv.) eller defekter som endast påverkar apparatens värde eller
användbarhet i obetydlig grad. Ersättningskrav är uteslutet såvida det inte
beror på någon försummelse eller grov oaktsamhet från tillverkarens sida.
Vår kundtjänst står självklart till tjänst även efter garantiperiodens slut. Efter
garantiperiodens slut och i anslutning till skador som inte omfattas av garantin
erhåller du en offert på nödvändiga reparationer.
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Teknisk information

System Analog DECT-telefon
Strömförsörjning, basenheten Nätadapter 230 V AC, 50 Hz, 35 mA

Uteffekt 9 V AC, 300 mA

Laddare (tillbehör) Nätadapter 230 V AC, 50 Hz, 35 mA
Uteffekt 9 V DC, 300 mA

Handenheten 2 batterier typ 2/3 AAA NiMH
1,2 V, 400 mAh

Omgivande temperatur +5 °C till +35 °C
25 % till 85 % relativ luftfuktighet

Tillåten förvaringstemperatur -10 °C till +50 °C

Räckvidd Utomhus upp till 300 m
Inomhus upp till 50 m

Samtalsinställning MFV (tonuppringning) eller IWV
(impulsuppringning)

Signalknappfunktion Flash 80 ms, 100 ms och 300 ms
Mått:
Basenheten Höjd 30 mm, Ø 130 mm
Handenheten 140 x 35 x 25 mm
Förpackning, Classico 229 x 172 x 56 mm
Förpackning, Classico Duo 262 x 162 x 87 mm

Kabellängd
Telefonkabel Ca 3 m
Kabel till nätadapter Ca 3 m

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel.
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Din telefon är avsedd för användning i ditt land. Denna apparat är
godkänd för anslutning till det offentliga analoga telenätet och får endast
användas för samtal i företag och organisationer.
Vem som helst kan ansluta telefonen till ett telefonuttag (TAE) och ta den i
bruk. Varje annan användning av denna apparat anses strida mot
apparatens avsedda syfte.
Det är förbjudet att utföra några ändringar eller ombyggnader av denna
apparat som inte beskrivs i denna handledning.

Hermed förklarar vi, ITM Technology AG, att denna apparat uppfyller de
krav och andra gällande bestämmelser enlig EU-direktiv 1999/5/EG.
Den ursprungliga överensstämmelseförklaringen kan ses på vår hemsida:

www.hagenuk-itm.de

Torka av basenheten och handenheten med en fuktad eller antistatisk
trasa. Använd aldrig en torr trasa! Det skapar risk för elektrostatisk
laddning.

Vård

Återvinning

När telefonen är uttjänad ska den bortskaffas i överensstämmelse med
gällande bestämmelser. Lämna telefonen till en mottagningsstation för
elektroniskt avfall så att den kan tas om hand och materialen återvinnas.

CE
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