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iDECT M1 System 

DIGITAL SLADDLÖS TELEFON 

Läs denna brukanvisning noga innan du använder utrustningen.  
Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. 
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Viktig information – nödsamtal
 
Denna iDECT M1 är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott. 
Alternativa sätt bör ordnas för att kunna ringa Larmcentralen. 

(Detta innebär att du också bör ha en vanlig telefon som inte behöver 
ström från elnätet kopplad till telenätet, så att du kan ringa även vid 
strömavbrott.)

Att packa upp din iDECT M1 system

I lådan finns:

■   Trådlös handenhet 

■   Basenhet 

■   Litiumjonbatteri och en lucka till batteriutrymmet 

■   Telefonsladd till basenheten 

■   Batterieliminator för basenheten

Förvara emballaget på en säker plats ifall du senare skulle behöva trans-
portera enheten. Spara kvittot, det är din garantihandling. 

Innan du kan använda telefonen och ringa måste du installera batteriet 
och ladda upp det helt såsom det beskrivs på sidorna 5 och 6.
Vänligen läs anmärkningarna på sidan 4 innan du installerar basenheten.
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Vad finns var
Hörlur

HÖGTALARTELEFON-knapp

Tryck under ett samtal för att sätta på och stänga av 
högtalartelefonen (OBS: högtalartelefonen fungerar 
inte vid låg batterinivå

LYFT LUR/R-knapp

Tryck för att lyfta luren, för att ringa eller svara på ett  
samtal.  R-funktionen kan användas för plustjänster 
eller om din telefon är ansluten till en privat abon-
nentväxel (PBX).

MENY/OK/SEKRETESS-knapp 

Tryck för att öppna telefonens meny. 
Tryck medan du använder Menyns funktioner 
för att bekräfta ditt val.
Tryck under ett samtal för att stänga av mikro-
fonen så att personen i andra ändan inte kan 
höra dig. (Sekretessfunktion)

Laddningslampa

Denna tänds när handenhetens 
batteri laddas. 

Ner/Nummervisare-knapp
Tryck under ett samtal för att minska  
volymen i hörluren.
Tryck medan du använder menyns funktioner 
för att bläddra ner genom alternativen.
Tryck i viloläge för att visa listan över 
nummervisarens poster. 

*/Knapplås-knapp 

Tryck och håll inne i 2 sekunder för att låsa 
och låsa upp knappsatsen.

Mikrofon
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För att nummervisaren ska fungera måste man abonnera på tjänsten 
nummerpresentation. Kontakta din teleoperatör för mer information 
och prisuppgifter. 
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C/Avbryt-knapp

Tryck för att avbryta och 
backa ett steg i menyn.

Återuppringning av senaste slagna nummer / PAUS-knapp

Tryck för att öppna en lista med dina 10 senast uppringda nummer.
Tryck för att infoga pause i telefonnummret.

Upp/Telefonbok -knapp

Tryck under ett samtal för att höja volymen i hörluren och högtalartelefonen. 
Tryck medan du använder Meny-funktioner för att bläddra upp genom alternativen. 
Tryck i viloläge för att öppna Telefonboken. 

LÄGG PÅ LUR/ AV/PÅ-knapp

Tryck för att avsluta ett samtal.
Tryck och håll intryckt i 2 sekunder för att sätta på och stänga av handenheten. 

SÖK HANDENHET-knapp

Tryck för  att få alla registrerade handenheter att ringa 
(användbart ifall du har glömt var du har lagt handenheten).

LINJEINDIKATOR

Denna tänds när du har en koppling till telefonlinjen,
och blinkar när enheten ringer för inkommande samtal. 

#/INTERNSAMTAL-knapp
Tryck och håll intryckt i 1 sekund för att ringa ett intersamtal. 
(Gäller om du har mer än en handenhet).

Om ett inkommande samtal ringer medan 
handenheten är stängd, kan du enkelt 
skjuta upp den för att besvara samtalet.

Du kan avsluta ett samtal genom att  
skjuta igen handenheten. 
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Symboler på displayen

Vad symbolerna betyder
Signalnivå
Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten.
Blinkar medan handenheten försöker att etablera en radiolänk till basenheten. 
Om denna symbol blinkar under ett samtal,  förflytta dig närmare basenheten. 

Nytt samtal Visas när du har missat inkommande samtal 
(om du abonnerar på Nummerpresentatör).

Internt samtal
Blinkar medan din handenhet ringer för ett internt samtal, och lyser ihållande när samtalet 
har kopplats.

Minne / lagra
Tänds när du lagrar nummer i minnet och när du ringer till lagrade nummer.

Ringsignal av
Visas när du har ställt in volymen för ringsignal på 0 (av).

Återuppringning
Visas när du använder återuppringning av senast slagna nummer.

Tangentlås
Visas när knappsatsen är låst.

Batteriladdningsnivå
När denna visar “Låg batterinivå”, placera handenheten i laddhållaren på basenheten så 
snart som möjligt för att ladda batterierna. 
Symbolen blinkar medan batterierna laddas.

Telefon och högtalartelefon
”Telefon -symbolen visas när du har en koppling till den externa linjen, och blinkar när ett 
inkommande samtal ska besvaras (även om ringsignalen är avstängd).
”Högtalartelefon”-symbolen visas när högtalartelefonen är aktiverad. 

Tid och datum

Handenhetens namn   
(Fabriksinställningen är 

Handset)

Handenhetens nummer  
(1 om du har en handenhet, eller 
1 till 5 om du har  ett system med 
flera handenheter).

Längden för varje samtal visas på displayen 10 sekunder efter att du lyft 
luren och visas fram till 5 sekunder efter att du har avslutat ett samtal.
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Uppkoppling och användningsvillkor 
Du kan ansluta din iDECT M1 till en centralledning (Direct exchange line, DEL),  
en telefonledning med eget telefonnummer kopplad till en lokal televäxel, 
till en mellanpropp kollad till en centralledning, eller till en anslutning på en 
kompatibel abonnentväxel. Anslut inte iDECT M1 som en anknytning till en 
telefonautomat.
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Läs detta först

Välja en plats för basenheten och laddhållaren 
Basenheten ska placeras på en plan vågrät yta i en position där: 

■  Nätadaptern når fram till ett lättåtkomligt vägguttag med 230V växelström 
– försök aldrig att förlänga nätadapterns kabel. 

■  Basenhetens telesladd når fram till telefonjacket.

■  Den inte är i närheten av en annan telefon– det kan orsaka radiostörningar.

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

■  Den inte är i närheten av andra elektriska apparater – kylskåp, tvättmaskiner, 
mikrovågsugnar, lysrör, TV-apparater, m.m.

Radiosignaler mellan handenheten och basenheten 
För att använda handenheten och basenheten tillsammans måste du kunna 
upprätta en radiolänk  mellan dem.

Observera att:
■  Ett stort metallföremål – till exempel ett kylskåp, en spegel eller ett arkivskåp 

– mellan telefonluren och basenheten kan blockera radiosignalen.

■  Andra massiva strukturer som t.ex. väggar kan reducera signalstyrkan. 

Anslutning till elnätet
VIKTIGT —iDECT M1 basenhet måste användas med den nätadapter som har 
levererats med enheten.  Bruk av en annan nätadapter strider mot EN60950 och 
ogiltiggör de godkännanden denna apparat fått.

Hantering av batteriet
Batteriet av typen Li-ion som levererats med iDECT M1 kan skadas om den 
tappas eller behandlas vårdslöst.  Hantera alltid batteriet och handenheten 
försiktigt. 
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Installation och montering

1  Välj en lämplig plats 
åt basenheten.  
Se sidan 4

2 Anslut sladden från batterieli-
minatorn och telefonsladden på 
undersidan av basenheten.

3  Anslut nätadaptern till 230 V AC, 50 Hz vägguttag.
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4  Installation av batteri 
A.  Anslut batteriets kablage i uttaget 

på baksidan av handenheten. 
Placera batteriet i batterihållaren.

B.  Passa in batteriluckan, låt den 
glida på plats och tryck till för att 
se till att den sitter fast.  

 Använd alltid det medföljande 
batteriet—  använd aldrig andra 
sorters batterier i handenheten.

 

Installation och montering

5  Ladda batterierna i 15 timmar 
 Innan du använder handenheten för första 

gången är det viktigt att ladda batteriet fullt. 

 Handenheten avger en kort signal när den är 
korrekt placerad i laddningspositionen.

 Låt handenheten sitta i laddningspositionen  
i 15 timmar.

6  Anslut basenheten till telefonlinjen 
 Anslut telefonsladden till telefonjacket  

så som visas på bilden.
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Innan du börjar

Elektrisk säkerhet
■  Låt inte basenheten utsättas för väta. Elektrisk utrusning kan orsaka allvarlig 

skada om den används när du är våt eller står i vatten.

■  Om basenheten skulle ramla i vatten, ta INTE upp den innan du kopplat loss 
batterieliminatorn från vägguttaget och telefonsladdskontakten ur telefon-
jacket; lyft sedan ur den med hjälp av de lösa sladdarna.

■  Använd ALDRIG din iDECT M1 utomhus under ett åskväder.  — koppla 
ur basenheten från telefonjacket och vägguttaget när det är åskväder i ditt 
område. Skador orsakade av blixtnedslag omfattas inte av garantin.

Störningar 
Om ljudkvaliteten försämras när du förflyttar dig  under ett samtal beror detta 
troligtvis på störningar i signalen mellan handenheten och basenheten, möjligtvis 
på grund av att du är för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.

Flytta dig till en annan position för att bli av med störningarna. 
Om du inte förflyttar dig kan samtalet komma att brytas. Radiostörningar i omgiv-
ningen kan ibland  orsaka ett kort avbrott i radiolänken mellan handenheten och 
basenheten under ett samtal ”signalnivån” på handenhetens symboldisplay kan 
blinka till länken är återupprättad.

‘Utom räckvidd-varning
Om du hör en varningssignal under ett samtal och/eller ljudet i hörluren blir 
avlägset eller förvrängt, kan du vara på väg utanför basenhetens räckvidd. 
Flytta dig närmare basenheten tills tonen upphör. Annars kan ditt samtal komma 
att brytas. 
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Slå på och stänga av 

Slå på och stänga av handenheten
För att stänga av handenheten (ifall du behöver spara  på batterier när handenhe-
ten är borta från basenheten):

■  Tryck på LÄGG PÅ –knappen och håll den intryckt i 2 sekunder.  
Handenheten ger en signal och displayen slocknar.  

 För att slå på handenheten igen:

■ Tryck snabbt på LÄGG PÅ knappen eller placera åter handenheten 
på basenheten eller laddhållaren. 

■  Symbolen  ‘signalnivå’ på displayen kan blinka en liten stund medan 
handenheten återetablerar en länk med basenheten.

OBS 
■   När handenheten är avstäng kan den inte användas till att ringa samtal, inklu-

sive nödsamtal.

■  När handenheten är avstängd kommer den inte att ringa vid inkommande 
samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att svara på ett 
samtal när handenheten är avstängd måste du slå på den igen. Kom ihåg att 
det kan ta en liten stund för handenheten att återetablera en radiolänk  med 
basenheten. 

■ Om batterierna har blivit helt urladdade (eller om handenheten är avstängd) 
och du placerar handenheten i laddningspositionen, kan det ta omkring 5 
minuter att få en länk med basenheten. Om du lyfter på handenheten under 
denna tid kommer den att försöka upprätta en länk med basenheten. Symbo-
len ”batteriladdningsnivå” på displayen kommer att indikera ”tom”.
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Din handenhets namn 
Du vill förmodligen vilja ge displayen en personlig utformning med ditt namn 
innan du börjar använda din iDECT M1 handenhet, i synnerhet om du har ett 
system med flera handenheter.  Namnet kan innehålla upp till åtta tecken  
(inklusive mellanslag).

Ändra namn 

1  Tryck på MENY/OK-knappen. 
→ Displayen visar Phonebook.

�  Tryck på ▼knappen NIO gånger. 
→ Displayen visar HS Naming.

�  Tryck på MENY/OK-knappen. 
→ Displayen visar handenhetens nuvarande namn. 
(Fabrikinställningens namn är Handset]

�  Tryck på C-knappen för att radera det nuvarande namnet, knappa 
sedan in ditt valda namn. 

 Alla bokstäver är enligt fabriksinställning stora bokstäver (versaler). 
Om du vill ändra till små bokstäver, tryck på (#/INT)-knappen.   
Se diagrammet nedan för ytterligare detaljer.

�  När du är klar, tryck på MENY/OK-knappen.

�  Tryck på C –knappen för att återgå till vänteläge.

Så här knappar du in bokstäver och andra tecken
Tryck på knappen ett antal gånger tills du får fram rätt tecken (till exempel— för 
K, tryck in knappen 5 två gånger). Om du gör fel, tryck C-knappen för att radera 
tecken.

1       - ? ! , . & 1 �    A B C 2 �    D E F 3

�       G H I 4 �    J K L 5 �    M N O 6

�       P Q R S 7 �    T U V 8 �    W X Y Z 9

  + % @ 0    mellanslag #    Byta mellan stora 
och små bokstäver
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Tid och datum  
Om du abonnerar på Nummerpresentatör (se sid. 18) så kommer din iDECT M1 att 
inhämta inställningar för tid och datum från telenätet när du får ett inkommande 
samtal.  

När du väl har installerat din iDECT M1, laddat batterierna och anslutit basenheten 
till telefonlinjen, så be helt enkelt någon att ringa dig.  Den korrekta tiden och 
datumen visas då på displayen. 

Om du inte använder Nummerpresentatör kan du ställa in tid och datum på 
följande vis:

1  Tryck på MENY/OK-knappen.  
→ Displayen visar Phonebook.

�  Tryck på ▼ -knappen en gång. 
→  Displayen visar Date/Time.

�  Tryck på MENY/OK-knappen. 
→ Displayen visar datumet — DD/MM/ÅÅ.

�  Knappa in korrekt datum, tryck sedan på MENY/OK-knappen. 
Kom ihåg att inkludera förekommande 0:or (nollor) — till exempel,  
1 Juni 2005 blir 010605. 
→ Displayen visare den aktuella tiden 24-timmars format.

�  Knappa in korrekt tid och tryck sedan på MENY/OK-knappen. 
 Kom ihåg att använda 24-timmars klocka och inkludera förekom-

mande 0:or (nollor) — till exempel, 9:30 fm blir 09:30; 6:05 em blir 
18:05.

�  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge. 



1�

Ringvolym och melodi

Handenhetens ringsignal

1  Tryck på MENY/OK -knappen.  
→ Displayen visar  Phonebook.

�  Tryck på ▼-knappen FEM gånger.
 → Displayen visar HS Ringer.

�  Tryck på MENY/OK -knappen.  
→  Displayen visar Ringer Volume.

�  Tryck på MENY/OK -knappen. 
→ Displayen visar aktuell volymnivå och handenheten ringer. Det 
finns fem nivåer — 1, 2, 3, 4 och Off. När nivån är inställd på Off, kom-
mer inte handenheten att ringa vid inkommande samtal.

�  Tryck på ▲ eller ▼knappen för att förflytta dig mellan volymni-
våerna.

 
�  När du har nått den önskade volymen, tryck  MENY/OK-knappen
 → Displayen visar Ringer Volume.

�  Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att visa Ringer Melody. Tryck 
sedan på MENY/OK-knappen.

 → Displayen visar det aktuella melodinumret och handenheten 
ringer: Det finns tio olika melodier.  

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att förflytta dig mellan melodi-
erna. När du når den du vill ha, tryck  MENY/OK-knappen för att 
välja den.

�  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge. 

Basenhetens ringsignal
Basenhetens ringvolym och ringmelodi ställs in på samma sätt som handenhetens.

■  Följ stegordningen ovan. Men tryck vid steg 2 på-knappen SEX gånger för 
att visa BS Ringer. Fortsätt sedan med steg 3 till 9.
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Ringa och svara på samtal 

Använda högtalartelefonen
Högtalartelefonen låter dig höra samtal utan att hålla handenhetens hörlur mot 
örat. Du kan växla mellan högtalartelefon och hörlur under samtal genom att när 
som helst trycka på HÖGTALARTELEFON-knappen.

Ringa ett samtal

1  Knappa in telefonnumret. 
Om du gör ett fel, tryck på C-knappen för att radera siffrorna en efter 
en från displayen.

�  Tryck på LYFT LUREN eller HÖGTALARTELEFON-knappen. 

 (Du kan slå numret efter att du har tryckt LYFT LUREN eller HÖGTA-
LARTELEFON-knappen för att få Kopplingston om du vill, men du 
kommer inte att kunna korrigera några felinslag om du gör det på 
det sättet.)

Svara på ett samtal 
Vid ett inkommande samtal ringer basenheten och handenheten (ifall inte han-
denhetens ringsignal är avstängd). Om du abonnerar på Nummerpresentation (se 
sid. 23) visas numret eller namnet på den som ringer på displayen; i annat fall visar 
displayen External.

■  Om handenheten är ihopfälld, öppna den för att svara på samtalet. 

■  Om handenheten redan är öppen, tryck på valfri knapp (utom LÄGG PÅ 
LUR) för att svara på samtalet. 

Avsluta ett samtal 

■  Tryck på LÄGG PÅ LUREN–knappen så att INLINJEINDIKATORN på 
basenheten slocknar. 

Volym i hörlur 
För att justera volymen i hörluren eller högtalartelefonen: 
■  Tryck på ▲ eller ▼ knappen. Det finns tre volymnivåer för hörluren; Sex för 

högtalartelefonen. Efter att du har avslutat samtalet kommer volymen att 
förbli på den nivå som du har ställt in. 
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Stänga av mikrofonen 
För att stänga av mikrofonen under ett samtal så att personen i andra änden inte 
kan höra dig:

■  Tryck på MENY/OK/SEKRETESS-knappen.

 För att återställa mikrofonen, tryck på MENY/OK/MUTE–knappen igen.

Återuppringning av Senast slagna nummer (LNR)
För att göra en återuppringning av ett av de senaste tio nummer du har ringt  
(upp till 24 siffror):

1  Tryck på Återuppringnings -knappen.

�  Tryck på ▲ eller ▼ knappen om det behövs tills numret visas.
 
�  Tryck på LYFT LUR eller HÖGTALARTELEFON -knappen för att 

ringa numret. 

Radera ett nummer från Återuppringningslistan 

1  Tryck på Återuppringnings –knappen, sedan ▲ eller ▼-knappen 
tills numret visas.

�  Tryck på MENY/OK -knappen 
 → Displayen visar Show number.

�  Tryck på ▼-knappen två gånger 
 → Displayen visar Delete.

�  Tryck på MENY/OK –knappen för att radera numret.
 
�  Tryck på C –knappen för att återgå till vänteläge.

OBS
■  Nummer som du har ringt mer än en gång kommer bara att lagras en gång i 

Återuppringningslistan. 

■ Varje gång du ringer ett nummer så raderas det äldsta numret från Återupp-
ringningslistan, så du behöver inte radera nummer manuellt från Återuppring-
ningslistan om du inte vill.

Ringa och svara på samtal
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Lagra ett nummer för återuppringning i Telefonboken

1  Tryck Återuppringningsknappen –knapp, ▲ eller ▼-knappen tills 
numret visas.

 
�  Tryck på MENY/OK -knappen.
 →  Displayen visar Show number.

�  Tryck på ▼-knappen en gång.
 → Displayen visar Copy to PB.

�  Tryck på MENY/OK -knappen. 
 →  Displayen visar Enter Name.

�  Knappa in ett namn*, tryck sedan på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Enter Number och numret. 

 Om du vill redigera numret, tryck på C-knappen.
 För att radera siffror. Knappa sedan in de korrekta siffrorna.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.

 →  Displayen visar Redial och namnet.
 
�  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

Det finns mer information om telefonboken i nästa avsnitt i denna bruksanvisning.

* Upp till 12 tecken inklusive mellanslag. Se diagrammet på sidan 9 ifall du inte är 
säker på hur du ska knappa in bokstäver med den numrerade knappsatsen.

Ringa och svara på samtal
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Telefonboken (minnesuppringning)
Du kan lagra upp till 50 nummer i Telefonboken. Varje nummer kan innehålla upp 
till 24 siffror, och kan lagras med ett namn med upp till 12 tecken (inklusive mel-
lanslag).

Lagra ett nummer 

1  Tryck på Telefonbok-knappen.
 → Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 →  Displayen visar Show Number.

�  Tryck på ▼-knappen. 
 → Displayen visar Add.

�  Tryck på Tryck på MENY/OK-knappen. 
 →  Displayen visar Enter Name.

�  Knappa in ett namn * och tryck på MENY/OK-knappen.
 →  Displayen visar Enter Number.

�  Knappa in ett nummer** och tryck på MENY/OK-knappen.
 →  Displayen visar Phonebook och namnet du just har lagrat.

�  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge. 

*  Se diagrammet på sidan 9 ifall du inte är säker på hur du ska knappa in bokstäver 
med den numrerade knappsatsen.

**  Om du använder nummervisaren är det bäst att lagra nummer med den fullstän-
diga landskoden, även om det är ett lokalt nummer. Du kommer fortfarande att 
betala lokaltaxa när du ringer numret.
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Ringa ett lagrat nummer

1  Tryck på Telefonbok-knappen.
  → Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till det nummer du söker 
 ELLER så kan du söka genom att trycka på knappen på den numre-

rade knappsatsen för första bokstaven i namnet, och sedan använda 
▲ och ▼-knapparna om det behövs.

�  Tryck på LYFT LUREN eller HÖGTALARTELEFON-knappen för att 
ringa numret. 

Redigera en Post i Telefonboken 

1  Tryck på Telefon bok-knappen. 
 → Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.

�  Tryck på ▲ eller ▼ -knappen för att gå till det nummer du söker.
 
�  Tryck på MENY/OK–knappen och därefter ▼-knappen två gånger.
 → Displayen visar Edit.

�  Tryck på MENY/OK-knappen. 
 → Displayen visar det lagrade namnet.

�  För att redigera namnet, använd C –knappen för att radera bok-
stäver, knappa därefter in de nya.

 
�  Tryck på MENY/OK-knappen. 
 → Displayen visar det lagrade numret.

�  För att redigera numret, använd C –knappen för att radera siff-
rorna, knappa därefter in de nya.

 
�  Tryck på MENY/OK–knappen, därefter C -knappen för att återgå 

till vänteläge 

Telefonboken (Minnesuppringning)
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Radera en post i Telefonboken 

1  Tryck på Telefon bok-knappen. 
 → Displayen visar Phonebook och första posten i Telefonboken.

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till posten.
 
�  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen tre gånger
 → Displayen visar Delete.

�  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera posten i Telefonboken, 
eller C–knappen för att avbryta och återgå till vänteläge. 

Radera alla poster i Telefonboken 

1  Tryck på Telefon bok-knappen.

�  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen fyra gånger
 → Displayen visar Delete All.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Delete All?

�  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera alla poster i Telefonbo-
ken, eller C –knappen för att avbryta och återgå till vänteläge. 

Kontrollera Telefonbokens status

1  Tryck på Telefonbok-knappen.

�  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen fem gånger.
 → Displayen visar Memory Status.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar hur många poster som finns lagrade av totalt 50.

�  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

 

Telefonboken (minnesuppringning)
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Nummerpresentation

  För att abonnera på denna service behöver du kontakta din teleoperatör 
som kan informera om kostnaden.  

 Nummervisare låter dig se telefonnumren på de som ringer på handenhetens 
display innan du svarar.  iDECT M1 kommer att lagra numren på senaste 20 
som ringer. (både om du har svarat på samtalet eller inte) så att du kan ringa 
tillbaka till dem senare. När Nummervisarens lista är full kommer nästa inkom-
mande nummer att skriva över det äldsta. 

 Om du har nya poster i Nummervisaren kommer symbolen 

INT

INT

Jane               1
1237  18/05

 att visas på 
displayen. 

 Här följer några exempel på poster i Nummervisaren:

Displayen visar :
aktuell tid och aktuellt datum, samt numret på posten  — 01) och framåt.

Telefonboken (minnesuppringning)

Ett samtal från någon vars namn (Susan) och nummer 
finns lagrade i din Telefonbok.
Samtalet inkom kl 11:28 den 23 maj.

Ett samtal från någon vars namn och nummer inte finns 
lagrade i din Telefonbok.

Ett samtal från någon som har dolt sitt nummer genom 
att knappa in 141 (eller vars teleoperatör har dolt dennes 
nummer).

Ett samtal från någon vars nummer är otillgängligt (det
kan till exempel vara ett internationellt samtal).

!
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Kontrollera posterna i Nummervisaren
 

1  Tryck på Nummervisaren -knappen.
 → Den senaste posten visas på displayen.

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att bläddra igenom posterna 
 → När du väl har kontrollerat alla poster försvinner symbolen från 

displayen.

�  Tryck på C -knappen för att återgå till vänteläge. 

Ringa upp ett missat  samtal 
För att ringa tillbaka till någon som har ringt dig:

1   Följ steg 1 och 2 ovan för att visa posten.

 
�  Tryck på LYFT LUR eller HÖGTALARTELEFON -knappen för att 

ringa numret. 

Lagra ett nummer från Nummervisaren i Telefonboken 

1  Använd dig av steg 1 och 2 ovan för att visa numret.
 
�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Copy to PB.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Enter Name.

�  Knappa in ett namn, tryck därefter på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Enter Number och numret. Om du vill redigera 

numret, kan du trycka på C -knappen.  För att radera siffror; därefter 
knappa in korrekta siffror.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar posten med det namn du har lagrat.

�  Tryck på C -knappen för att återgå till vänteläge. 

Nummervisare
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Radera en post i Nummervisaren

1  Följ steg 1 och 2 på sidan 19 för att visa posten.
 
�  Tryck på MENY/OK–knappen, därefter ▼-knappen
 → Displayen visar Delete.

�  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera posten eller C -knap-
pen för att avbryta och återgå till vänteläge.

Radera alla poster i Nummervisaren

1  Tryck på Nummervisar-knappen för att visa någon av posterna i 
listan.

 
�  Tryck på MENY/OK–knappen, därefter ▼-knappen två gånger.
 → Displayen visar Delete All.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Delete All?

�  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera alla poster i listan, eller 
C-knappen för att avbryta och återgå till vänteläge.

Nummervisare
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Alarmklocka och Påminnelse

Du kan använda din iDECT M1 som alarmklocka— antingen för att bara ringa vid 
ett tillfälle, eller för att ringa vid samma tid varje dag (tills du avbryter den). Med 
funktionen Påminnelse kan din handenhet påminna dig om saker du behöver 
göra en viss tid. 

Handenheten kan lagra upp till fem påminnelser. ! Handenhetens tid och datum 
(sid. 15) måste ställas in innan du kan använda Alarmklocka och Påminnelse. 

Ställa in ett alarmsamtal 

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen två gånger. 
 → Displayen visar Alarm Clock.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Once.

�  Om det behövs, tryck på ▲ eller ▼-knappen för att ändra dis-
playen till Everyday.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Time and 00:00.

�  Knappa in en tid (24-timmarsklocka), tryck därefter på MENY/OK-
knappen (till exempel, för 7:15 am knappa in 0715).

 → Displayen visar Alarm On.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Alarm Clock.

�  Tryck på C -knappen för att återgå till vänteläge. 
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När det är dags för ditt alarmsamtal…
När det är dags för ditt alarmsamtal ringer handenheten och displayen visar
Alarm Clock.

■ För att stänga av ringsignalen:

 Tryck på valfri knapp på handenheten. 
 → Om du ställer in detta som alarmsamtal ”Varje dag”, kommer 

handenheten att ringa igen vid samma tid nästa dag.

Stänga av ett alarmsamtal 

1  Gå igenom steg 1 till 5 på sida 26.
 → Displayen visar Alarm On.

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen.
 → Displayen visar Alarm Off.

�  Tryck på MENY/OK–knappen, därefter på C-knappen för att åter-
gå till vänteläge. 

 → Alarmklockan kommer att förbli avstängd tills du aktiverar den 
igen. Handenheten kommer att minnas dina inställningar för alarm-
klockan — så att du enkelt kan aktivera Alarmklockan igen utan att 
behöva knappa in tiden ännu en gång om du inte vill ändra den. 

Alarmklocka och Påminnelse
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Skriva en påminnelse 

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▼-knappen tre gånger.
 → Displayen visar Reminder.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar det första lediga påminnelsenumret (*1 till *5) 

och ett antal rader.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen blir tom.

�  Knappa in ditt meddelande till dig själv (upp till 28 bokstäver), 
tryck därefter på MENY/OK-knappen.

 → Displayen visar Date och 00/00.

�  Knappa in ett datum, tryck därefter på MENY/OK-knappen (till 
exempel, knappa in 0306 för 3 juni).

 → Displayen visar Time and 00:00.

�  Knappa in en tid (24-timmars klocka), tryck därefter på MENY/OK-
knappen (till exempel, knappa in 1835 för 6:35 pm).

 → Displayen visar Reminder.

�  Tryck på C -knappen för att återgå till vänteläge. 

När det är dags för din påminnelse …
Handenheten ”piper” 15 minuter innan tiden och datumet du har ställt inför din 
påminnelse och texten som du har knappat in blinkar på displayen. Om du inte 
svarar, repeteras påminnelsen med 5-minutersintervall till dess tid är inne *.

Svara på påminnelsen:

■  Tryck på valfri knapp på handenheten. 
 → Påminnelsen raderas automatiskt.
 * Till exempel, om du ställer in påminnelsen på 12:00, kommer den först 

att aktiveras vid 11:45, därefter vid 11:50, sedan vid 11:55,  och slutligen 
vid 12:00.

Alarmklocka och Påminnelse
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Redigera en påminnelse 
Om du har ställt in en påminnelse åt dig själv kan du redigera (ändra) den på 
följande sätt:

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▼-knappen tre gånger.
 → Displayen visar Reminder.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar det första lediga påminnelsenumret.  

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till den påminnelse du vill 
redigera, tryck därefter på MENY/OK-knappen.

 → Displayen visar Edit.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar påminnelsens text.

�  Upprepa steg 4 till 6 för hur man skriver en påminnelse (sidan 
28). Använd C -knappen för att radera bokstäver, knappa sedan in 
de nya. (Du kan trycka på MENY/OK-knappen för att lämna texten, 
datumet eller tiden oförändrad.)

�  När du har avslutat, tryck på MENY/OK-knappen, därefter på C 
-knappen för att återgå till vänteläge. 

Alarmklocka och Påminnelse
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Radera en påminnelse 

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▼-knappen tre gånger.
 → Displayen visar Reminder.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar det första lediga påminnelsenumret. 

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till den påminnelse du vill 
radera, tryck därefter på MENY/OK-knappen .

 → Displayen visar Edit.

�  Tryck på ▼-knappen.
 → Displayen visar Delete.

�  Tryck på MENY/OK-knappen. 
 → Påminnelsen är raderad. Displayen visar numret på den raderade 

påminnelsen (*1 till *5) och ett antal rader. 

 Du kan trycka på C -knappen för att återgå till vänteläge

Alarmklocka och Påminnelse
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Använda ett system med flera handenheter 

Du kan registrera ytterligare handenheter – upp till fem handenheter per basen-
het. Du kan med två eller flera registrerade handenheter:

■  Ringa interna samtal från en handenhet till en annan. 

■  Överföra ett externt samtal från en handenhet till en annan. 

■  Växla mellan ett externt samtal och ett internt samtal. 

■  Arrangera ett treparts konferenssamtal. 

 Varje handenhets nummer (1 till 5) visas på dess display.

  Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en och samma 
gång. Om du försöker ringa medan en annan handenhet är inkopplad på 
linjen kommer du att höra en Upptagetton.

 Några av instruktionerna i denna del instruerar dig att trycka på en knapp 
”i en sekund”. Detta innebär att du ska trycka på knappen och hålla in den 
tills displayen ändras, tills du hör en ton eller tills du kopplas till ett annat 
samtal.

Ringa ett internt samtal

1  Tryck på #/INT-knappen i en sekund. 
 → INT visas på handenhetens display med numren till alla andra 

registrerade handenheter.

�  Knappa in numret till en handenhet; ELLER tryck på  för att 
ringa till alla andra registrerade handenheter. 

 → Den andra handenheten ringer, och INT blinkar på dess display. 
 Du blir kopplad när användaren av den andra handenheten svarar. 

!

!
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Svara på ett internt samtal 
Ringsignalen för interna samtal skiljer sig från den för externa samtal. När någon 
ringer ett internt samtal till dig visas INT på din handenhets display med numret 
på den handenhet som ringer till dig.

■  Tryck på valfri knapp (förutom LÄGG PÅ LUR) för att svara på 
samtalet .

Avsluta ett internt samtal 

■  Tryck på LÄGG PÅ LUR-knappen.

■ Eller placera helt enkelt handenheten på basenheten.

Överföra ett samtal 
När du har ringt eller svarat på ett externt samtal och vill överföra det till en annan 
handenhet:

1  Tryck på #/INT-knappen i en sekund. Knappa därefter in numret 
på den andra handenheten. 

 → Det externa samtalet försätts i vänteläge och den andra handen-
heten ringer. När användaren av den andra handenheten svarar kan 
du tala med honom/henne.

 Om användaren inte svarar kan du återgå till det externa samtalet 
när som helst genom att trycka och hålla inne #/INT-knappen igen.

�  Tryck på LÄGG PÅ LUR - knappen för att lägga på och överföra 
samtalet. 

 Du kan trycka på LÄGG PÅ LUR för att överföra det externa samtalet 
innan den andra handenheten svarar på ditt interna samtal. Om 
användaren inte har svarat efter 30 sekunder kommer det externa 
samtalet tillbaka till dig  och din handenhet kommer att ringa.

Använda ett system med flera handenheter



��

Växla mellan två samtal 
När du har ett pågående externt och ett internt samtal på samma gång kan du 
växla från det ena till det andra på följande sätt:

■  Tryck på #/INT-knappen i en sekund för att tala med en i taget, 
medan den andra får vänta.

 Du kan överföra det externa samtalet till den andra handenheten 
 genom att trycka på LÄGG PÅ LUR-knappen medan du är kopplad 

till det interna samtalet.

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

Arrangera en treparts konferens

1  Ringa eller svara på ett externt samtal (Du måste göra detta först.)

�  Tryck på #/INT-knappen i en sekund, knappa därefter in numret 
på den andra handenheten (eller  för att ringa de andra han-
denheterna).

 → Det externa samtalet försätts i vänteläge och den andra handen-
heten ringer. 

 När den andra användaren svarar:

�  Tryck på -knappen i en sekund. 

Avsluta konferensen 

 ANTINGEN
 Tryck på -knappen i en sekund. 
■  Du förblir kopplad till det externa samtalet och det interna samtalet 

försätts i vänteläge. Förutsatt att den andra användaren inte har lagt 
på kan du koppla tillbaka han/henne till konferensen genom att 
trycka på -knappen igen.

 ELLER, för att lämna konferenssamtalet och lämna den andra använ-
daren kopplad till det externa samtalet:

■ Tryck på LÄGG PÅ LUR-knappen.

Använda ett system med flera handenheter
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Signal för Nytt samtal
När du är inne i ett internt samtal och ett externt samtal ringer kommer du att 
höra signalen för Nytt samtal som meddelar dig att någon ringer dig.
För att svara på det externa samtalet och avsluta det interna samtalet:

■  Tryck snabbt på LYFT LUR-knappen 

 ELLER, för att svara på det externa samtalet och försätta det interna 
samtalet i vänteläge (så att du senare kan använda växling, konfe-
rens eller överföring):

■  Tryck på #/INT -knappen i en sekund.

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

■  Tryck på SÖK HANDENHET-knappen på basenheten. 

 Handenheten ”piper” i upp till 30 sekunder. 
 För att avbryta “pipandet” innan 30 sekunder har gått:

■  Tryck ANTINGEN på SÖK HANDENHET-knappen igen.

■  ELLER tryck på valfri knapp (förutom LÄGG PÅ LUR) på valfri 
handenhet.

Använda ett system med flera handenheter
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Registrering av handenhet 

Handenheten som har levererats med din iDECT M1 basenhet är redan registrerad 
till den, så du behöver inte registrera den.  Men om du har köpt extra handenheter 
separat behöver du registrera dem.

 Varje iDECT M1 handenhet kan endast registreras till en basenhet. Om du 
registrerar en handenhet till en ny basenhet kommer den inte längre att 
fungera tillsammans med originalenheten.

Registrera en ny handenhet till din basenhet 

 Se till att handenheten du registrerar är i vänteläge.

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▲-knappen tre gånger.

 → Displayen visar Registration.

�  Tryck på MENY/OK-knappen.

 → Displayen visar Enter PIN. PIN-koden är 0000 såtillvida du inte 
ställt in en ny (sid 35).

�  Tryck på och håll inne SÖK HANDENHET-knappen på basenheten 
tills du hör registreringen ”pipa”

�  Knappa in PIN-koden, tryck därefter på MENY/OK-knappen.

 → Displayen visar Waiting. . . . en kort stund och sedan en lista med 
lediga nummer till handenheter.

�  Knappa in ett ledigt nummer till en handenhet.

 → Handenheten piper för att bekräfta registrering.  
 Displayen återgår till vänteläge och ska visa tre streck i symbolen för 

signalnivå.

!
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Avregistrera en handenhet 

 Du kan behöva göra detta för att ersätta en defekt handenhet. 

1  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▲-knappen två gånger
 → Displayen visar De-Register.

�  Tryck på MENY/OK-knappen
 → Displayen visar Enter PIN. The PIN is 0000 ifall du inte har ställt in 

en ny (sidan 35).

�  Knappa in PIN-koden.
 → Displayen visar en lista över registrerade handenheter.

�  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till den handenhet som ska 
avregistreras.

 
�  Tryck på MENY/OK-knappen.
 → Displayen visar Waiting... under en kort stund, därefter hör du ett 

”pip” som bekräftelse. 

�  Tryck på C -knappen för att återgå till vänteläge. 

Registrera till en basenhet av ett annat märke
Din iDECT M1 kan registreras till valfri GAP-kompatibel basenhet; du kan även 
registrera andra GAP-kompatibla handenheter till din iDECT M1 basenhet. 
Men vi garanterar inte att alla funktioner eller meddelanden i displayen kom-
mer att vara tillgängliga vid användande av andra tillverkares utrustning.

1  Följ instruktionerna i basenhetens Bruksanvisning för att försätta basenheten 
i registreringsläge (till exempel, steg 3 på sidan 30).

�  Följ instruktionerna i handenhetens Bruksanvisning för att registrera han-
denheten (till exempel, steg 1, 2, 4 och 5 på sidan 30). Om du behöver ange en 
PIN-kod till basenheten, titta i basenhetens Bruksanvisning.

Registrering av handenhet
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Avancerade Menyinställningar

Menyn inkluderar förutom dagliga funktioner även alternativ för att specialan-
passa din iDECT M1.

I denna del av bruksanvisningen har vi tagit för givet att du redan är bekant med 
grundfunktionerna för iDECT M1, så vi har inte listat varje knapptryckning i detalj.

Sammanfattningsvis—  tryck vid varje steg:

■ MENY/OK för att börja använda Menyfunktioner, och för att be-
kräfta ditt val när du använder ▲ eller ▼  för att röra dig bakåt 
eller framåt bland menyns alternativ.

■  C för att avbryta en funktion i Menyn och för att återställa dis-
playen till vänteläge 

Du kan även återställa displayen till vänteläge genom att stänga handenhetens 
hölje, eller helt enkelt genom att vänta en kort stund. 

Menyns funktioner är uppräknade här i den ordning de visas på displayen. 
Några av dem upptas på andra ställen i bruksanvisningen. 

Telefonbok  
För att lagra och ringa nummer— se sidan 20. (Du kan även använda Telefonbok 
-knappen för att gå direkt till Telefonboken.)

Datum/Tid 
För att ställa in kalender och klocka— se sidan 15.

Alarmklocka   
Se sidan 26.

Påminnelse   
Se sidan 28.
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Riktnummer   
Detta kan vara användbart om du abonnerar på Nummerpresentatör och även 
lagrar namn och nummer i Telefonboken. När ett inkommande samtal ringer 
innehåller numret (ID) som skickas till din telefon även det nationella riktnumret.  
Om du lagrar lokala nummer utan riktnummer kommer inte handenheten att 
kunna para ihop dem med inkommande ID, så den kommer inte att visa namnet 
på den som ringer. 

Du kan ställa in det lokala numret med upp till fyra siffror (som t.ex. 020 för Lon-
don, eller 0131 för Edinburgh). Detta kod kommer inte att visas som en del av 
det inkommande numret; så handenheten kommer att kunna para ihop numret 
med posten i Telefonboken (ifall det är applicerbart) och visa namnet på den som 
ringer. Samtal från andra platser kommer att visas med den fulla ringkoden.

Tryck helt enkelt på MENY/OK-knappen när Area Code visas, Knappa in din lokala 
kod, tryck sedan på MENY/OK-knappen igen för att bekräfta.

Handenhetens ringsignal  
Se sidan 16.

Basenhetens ringsignal  
Se sidan 16.

Knappton   
Vanligtvis hör du ett pip varje gång du trycker på en knapp på handenheten. Om 
du inte vill höra ett pip, välj Key Tone och ändra inställningen till Off.

Auto-svar   
Auto-svar är i regel aktiverat – så när ett inkommande samtal ringer och handen-
hetens hölje är stängt kan du svara på samtalet genom att bara öppna höljet. 

Om du vill kan du stänga av Auto-svar, så att du alltid behöver trycka på en knapp 
på handenheten för att svara på ett inkommande samtal.

Om du föredrar detta, välj  Auto Talk och ändra inställningen till Off.

Namngivning av Handenheten  
Se sidan 14.

Avancerade menyinställningar



��

Samtalsloggbok  
Detta är ett alternativt sätt att titta på posterna i Nummervisaren (se även sidan 
18). Du kan välja:

■  Missed Calls för att se samtalsposter du inte har svarat på 

■  All Calls för att se poster över dina senaste 20 samtal (ifall du du inte har 
raderat posterna).

Språk  
För att ändra språket som visas på displayen. Dina valmöjligheter är  ENGLISH 
(engelska), РУССКИЙ (ryska), ΕΛΛΗΝΙΚΑ (grekiska), POLSKI (polska), TURKCE 
(turkiska), CESKY (tjeckiska), FRANCAIS (franska) eller MAGYAR (ungerska).

Ton/Puls  
För att ändra mellan ton- (DTMF) och pulsval. Denna inställning bör i Sverige, 
Norge och Finland alltid vara ton – (DTMF).

FLASH TIME (Singnaleringstid)  
Ändra längden på signaleringstiden (R-knappen). Du bör låta den vara som i 
fabriksinställningen på 100 ms. Om din iDECT M1 är ansluten till en anknytnings-
telefon i en privat abbonentväxel (PBX), kan du behöva ändra inställningen om 
du har problem med PBX-funktionerna.  Se dokumentationen som har medföljt 
din PBX.

Denna inställning gäller för hela systemet; inte bara din individuella handenhet.

Samtals-ID, inställning  
Det finns två typer av signaler till Nummervisare— DTMF och FSK. Fabrikinställ-
ningen för iDECT M1 är DTMF. Du kan vanligtvis lämna den inställningen som den 
är; Men om du har problem med Nummervisaren, kan du kontrollera att den är 
inställd för DTMF (vilket normalt används i Sverige, Norge och Finland).

Huvudkod, PIN  
Du behöver knappa in en PIN-kod när du registrerar och avregistrerar handenhe-
ter— se sidan 35. Fabriksinställningens PIN-kod för systemet är 0000; du kan ändra 
det till ett annat fyrasiffrigt nummer efter önskemål.

Registrering & Avregistrering
För registrering av nya handenheter till basenheten, och avregistrering av 
handenheter— se sidan 35.

Avancerade menyinställningar
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Fabriksinställning 
För återställning av alla inställningar till fabriksinställningens värden enligt som 
följer:

■  Knappsats upplåst

■  Återuppringnigslista— tom

■ Nummervisarens poster— tom

■  Påminnelselista— tom

■  Alarmklocka— av

■  Volym i hörlurar; Volym i högtalartelefon.

■  Lokalt prefix— inget

■  Handenhetens ringsignalvolym; melodi.

■  Basenhetens ringsignalvolym; melodi.

■  Knappton— på

■  Auto-svar — av

■  Handenhetens namn — Handset

■  Språk — Engelska

■  Signaltyp — ton

■  Signareringstid (R-knapp)— 100 ms

■  Samtals-ID, inställning— DTMF

■  Huvudkod, PIN — 0000
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Felsökning

! Låt alltid en utbildad tekniker utföra service på iDECT M1. Försök ALDRIG att 
utföra reparationer eller modifikationer själv – du skulle kunna förvärra proble-
met och förverka garantin.

Kontrollera först ALLTID att:

■ Du har följt stegen angivna på sidan 10 för att installera och montera din  
iDECT M1.

■  Alla kontakter sitter ordentligt instuckna i sina uttag.

■  Strömmen är påslagen till vägguttaget. 

■ Telefonlurens batteri är korrekt och stadigt installerade och att de inte är ut-
tjänta. 

Vardagligt bruk

”Jag kan inte ringa eller ta emot samtal”
 
■  Om telefonlurens display är blank kan den vara avstängd. Tryck på LÄGG PÅ 

LUR-knappen för att slå på den igen.

■  Kontrollera att basenhetens eliminator är instucken i vägguttaget och ström-
men är påslagen.  Basenheten behöver ström för normal drift av telefonen. 
– inte bara för att ladda batterierna.

■  Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med din iDECT 
M1. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.

■  Flytta telefonluren närmare basenheten.

■  Kontrollera symbolen för Batterinivån på displayen. Om nivån är låg, lägg 
tillbaka telefonluren på basenheten eller laddhållaren för att ladda upp bat-
terierna.

■  Om Auto-svar är avstängt (sidan 38) måste du trycka på en valfri knapp för att 
svara på ett inkommande samtal.  Aktivera Auto Talk om du vill svara på samtal 
genom att bara öppna handenheten hölje. 

■  Dra ur eliminatorn ur vägguttaget, vänta några sekunder och sätt sedan i den 
igen. Det kan lösa problemet.
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”Jag kan inte ringa ett samtal”

■  Telefonlurens tangenter kan vara låsta (se sidan 4). Lås upp tangenterna innan 
du ringer.

 “När jag trycker på knapparna händer det ingenting.”

■  Kontrollera att batteriet är installerat i din handenhet. Om symbolen för Bat-
terinivån är ”låg”, ladda upp batteriet. 

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

■  Försök flytta handenheten närmare basenheten.

■  Pröva en annan position för basenheten— någonstans högre upp om möjligt, 
eller längre bort från elektrisk utrustning.

“Telefonen ringer inte”

■  Kontrollera att basenhetens eliminator är isatt och att strömmen är påslagen. 
Basenheten behöver huvudström för att normal drift av telefonen— inte bara 
för att ladda batteriet.

■  Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med din iDECT 
M1. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.

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

”Det är störningar och brus på linjen.”

■  Flytta telefonluren närmare basenheten eller till en annan plats.

■  Pröva att flytta basenheten så den inte befinner sig nära annan elektrisk ut-
rustning, som tv-apparat eller en dator. 

“Mitt samtal bröts när jag var utom räckvidd. Nu kan jag inte använda min 
handenhet.”

■  Flytta handenheten närmare basenheten innan du försöker ringa igen. 

Felsökning
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“Min handenhet “piper” medan jag ringer”

■  Du kan vara på väg utom räckvidd för basenheten. Flytta dig närmare, annars 
kan ditt samtal komma att brytas. Kontrollera symbolen för Batterinivån på 
displayen. Om den är låg ladda upp batterierna.

”Nummervisaren fungerar inte.”

■  Du måste abonnera på tjänsten Nummerpresentation. Kontakta din 
teleoperatör.

■  Den som ringer kan ha dolt sitt nummer genom att slå 141.  Eller så kan de 
ringa från ett nät som inte översänder

■  Samtals-ID (det kan till exempel vara ett utlandssamtal).

”När jag försöker ringa  hör jag en upptagetton.”

■  Om du har mer än en handenhet registrerad till din basenhet,

■  Kontrollera att den andra handenheten inte används till ett samtal. 

“Volymen i hörluren är låg när jag ringer ett samtal”

Se till att du håller hörluren ordentligt mot ditt öra. Justera volymen genom att 
använda ▲eller ▼-knappen.

Alarmklocka och Påminnelse 

“Jag kan inte ställa in ett alarmsamtal eller en påminnelse”

■  Handenhetens tid och datum måste ställas in innan du kan använda dessa 
tjänster. 

■  Du måste utöver att ställa in tiden för alarmsamtalet se till att du har ställt in 
Alarm On.

Felsökning
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Använda ett system med flera handenheter

“Jag kan inte överföra ett samtal.”
■  Se till att handenheten är inom räckvidd för basenheten. 

■  Se till att du ringer rätt nummer till den andra handenheten (1 till 5, eller  för 
alla registrerade handenheter).

PBX-användning

“Minnesfunktionen Återuppringning (Recall) verkar inte fungera.”

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

“Återuppringning av senast slagna nummer och/eller minnesuppringning 
fungerar inte i en PBX.”

■  När du först ringer ett samtal, Tryck på PAUSE -knappen 
P

 för en paus mel-
lan den externa åtkomstkoden (t.ex. 9) och telefonnumret. Du borde kunna 
ringa numret igen efter det.  

■  När du lagrar nummer i minnet, kan du inkludera åtkomstkoden till den ex-
terna linjen (t.ex.9) i varje nummer . 

■  Om din PBX kräver att du väntar på en andra Kopplingston innan du slår tel 

fonnumret, tryck på PAUSE -knappen 
P

 för en paus mellan åtkomstkoden 
och numret.

 

Felsökning
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Om felet kvarstår …

■  Koppla ur all annan utrustning som är kopplad till samma linje som iDECT M1 
och pröva om du kan ringa ett samtal. 

■  Koppla ur basenheten från telefonlinjen och anslut en annan telefon Till det 
centrala telefonuttaget. 

■  Pröva att ringa ett samtal. Om det fungerar är telefonlinjen OK.  Om samtalet 
inte fungerar och du använder en tvåvägs uttagsadapter, avlägsna den och 
anslut telefonen direkt till uttaget. Om samtalet fungerar denna gång kan 
adaptern vara defekt.  

■  Om du inte kan ringa han defekten finnas hos växellinjen. 

■  Kontakta teleoperatören eller ditt kabelbolag. 

Rengöring och omvårdnad 

■ Rengör inte någon del av din iDECT M1 med bensen, thinner eller andra lös-
ningsmedel— detta kan orsaka permanent skada som inte täcka av Garantin. 
Rengör vid behov med en fuktig trasa. 

■  Håll din iDECT M1 borta från varma, fuktiga förhållanden eller starkt solljus och 
utsätt den inte för väta.

■  Alla åtgärder har vidtagits för att tillförsäkra hög standard och tillförlitlighet 
för din iDECT M1. Om något ändå skulle bli fel försök inte att reparera det själv.  
— konsultera din leverantör.  

Batterier
■  Använd ALLTID batteriet som levererades med din  iDECT M1 — andra batte-

rier kan spricka och orsaka skada.

■  Handskas ALLTID försiktigt med Litiumion batteriet — det kan skadas om du 
tappar den eller handskas vårdslöst med det. 

■  Kassera uttjänta batterier på ett säkert sätt – bränn dem aldrig och lägg dem 
inte där det riskerar att gå hål på dem.
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Garanti och service 

iDECT M1 har en garanti i 24 månader från det inköpsdatum som visas på ditt 
inköpskvitto. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning 
eller försumlighet, eller som ett resultat av överspänning – till exempel fel i tele-
fonlinjen eller blixtnedslag (transienter).
Spara ditt inköpskvitto—  detta är din garantihandling. 
Du bör även spara förpackningsmaterialet i händelse av att du skulle behöva 
reklamera din iDECT M1 medan garantin gäller.

Medan garantin fortfarande gäller för enheten 
1  Koppla ur basenheten från telefonlinjen och huvudströmmen. 

�  Packa ned alla delar av din a iDECT M1, använda originalförpackningen.  
Kom ihåg att inkludera eliminatorn. 

�  Reklamera enheten till butiken där du köpte den och se till att ta med dig 
inköpskvittot. 
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Tekniska specifikationer

Standard  Digital utökad sladdlös telekommunikation (DECT)

Frekvensområde  1.88 till 1.9 GHz (bandbredd = 20 MHz)

Kanalbandbredd  1.728 MHz

Räckvidd  upp till 300 meter utomhus; upp till  50 meter inomhus

Drifttid  vänteläge: cirka 100 timmar
 samtalstid: cirka 10 timmar
 batteriladdningstid: 12–15 timmar

Temperaturområde  I drift 0 ºC till 40 ºC

Lagring  -20 ºC till 60 ºC

Strömförsörjning  Handenhet — 450 mA Litiumionbatteri
 Basenhet /Laddhållare— ingång 230 V AC, 50 Hz;  
 utgång AC 9 V, 300 mA

Specifikation för anslutningar 

Anslutningen till elnätet  är en SELV-anslutning med avseende på EN41003.

Anslutningen till telefonlinjen är en TNV-anslutning med avseende på EN41003.

Kompatibilitet för abonnentväxel 

Återanropsintervall för avbrott: justerbart till 100 ms (fabriksinställning), 270 ms, 
380 ms eller 600 ms.

Pauslängd (med knappen LNR/CDS/P): 3 sekunder.

Signaltyp: DTMF även kallad tonval. (dual-ton multifrekvens, även kallad tonval); 
eller pulsval.

Avfallshantering
Elektriska restprodukter får inte slängas med hushållsavfallet.
Denna utrustning bör tas till din lokala återvinningsstation för säker hantering. 
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