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Trådløs telefon Binatone Style 1200
Art.nr: 36-2950 Modell: 5509

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. 
framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av 
tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt 
kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).
 

Sikkerhet
•	 Produktet	må	kun	repareres	av	kvalifisert	servicepersonell.	Forsøk	aldri	 

å reparere produktet selv.

•	 Produktet	må	ikke	demonteres	eller	endres.

•	 Plasser	ikke	produktet	slik	at	det	kan	falle	ned	i	vann	eller	annen	væske.	
Still	aldri	produktet	i	nærheten	av	gjenstander	som	kan	forårsake	at	vann	
eller	annen	væske	skylles	over	produktet.

•	 Baseenheten	må	ikke	tildekkes.	Tilstrekkelig	ventilasjon	er	nødvendig	for	
å	forhindre	at	apparatet	blir	for	varmt.

•	 Plasser	ikke	apparatet	i	et	fuktig,	støvete	miljø	eller	der	det	forekommer	
sterke	vibrasjoner.

•	 Bruk	kun	medfølgende	eller	anbefalt	batterieliminator.

Viktig informasjon – nødsamtale
Denne telefonen er ikke beregnet for å ringe nødsamtale ved strømavbrudd. 
Alternative måter bør ordnes for å kunne ringe alarmsentralene. (Dette inne-
bærer	at	du	også	bør	ha	en	vanlig	telefon	som	ikke	trenger	strøm	fra	strøm-
nettet og som er koblet til telenettet, så du kan ringe også ved strømavbrudd.)

Pakk opp din Style 5509
Forpakningen	inneholder:

•	 Trådløs	håndenhet

•	 Baseenhet

•	 Batterier	til	håndenhet	og	lokk	til	batteriluken

•	 Telefonledning	til	baseenheten

•	 Nettadapter	for	baseenheten
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1. PIL OPP
•	 Trykk	for	å	åpne	liste	over	mottatte	anrop.
•	 Brukes	til	å	navigere	i	menyer.
•	 Brukes	til	å	navigere	i	lister.
•	 Trykk	under	samtale	for	å	øke	lydvolumet.
•	 Trykk	når	telefonen	ringer	for	å	øke	volumet	på	ringesignalet. 

2. SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE
•	 Trykk	for	å	gå	ut	av	menyen	eller	slette	tall	ved	inntasting	av	nummer.
•	 Trykk	og	hold	inne	for	å	slette	alle	inntastede	tegn	på	skjermen.
•	 Trykk	på	for	å	gå	tillbake	til	menyen.
•	 Trykk	under	samtale	for	å	skru	av	mikrofonen	så	den	andre	parten	ikke	

hører	deg.	Trykk	igjen	for	å	få	lyden	tilbake.
•	 Trykk	og	hold	inne	i	1	sekund	for	å	ringe	en	internsamtale	(gjelder	

dersom	du	har	flere	enn	en	håndenheter).

3. LEGG PÅ/AVBRYT/ON/OFF
•	 Trykk	for	å	avslutte	en	samtale.
•	 Trykk	for	å	gå	tilbake	til	foregående	meny.
•	 Trykk	og	hold	inne	for	å	slå	på	eller	skru	av	håndenheten.

4. R-knapp
•	 Brukes	for	å	ringe	opp	det	siste	inntastede	nummeret.

5. LISTE OVER SIST RINGTE NUMMER
•	 Trykk	for	å	vise	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.

6. PIL NED
•	 Trykk	for	å	åpne	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.
•	 Brukes	til	å	navigere	i	menyer.
•	 Trykk	under	samtale	for	å	redusere	lydvolumet.
•	 Trykk	når	telefonen	ringer	for	å	redusere	volumet	på	ringesignalet.

7. LØFT AV TELEFONRØRET
•	 Trykk	for	å	løfte	av	røret	for	å	ringe	eller	svare	på	en	samtale. 

8. MENY/OK
•	 Trykk	for	å	gå	inn	i	menyene.
•	 Bruk	for	å	bekrefte	menyvalg.
•	 Trykk	under	en	samtale	for	å	ringe	en	internsamtale/komme	til	

telefonboken/komme	til	liste	over	de	10	sist	oppringte	numrene/komme	 
til samtaleliste.
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Symboler i displayet

Hva symbolene betyr
Navigasjonsknapper oppover/nedover

Signalnivå 
Viser	signalstyrken	mellom	håndenheten	og	baseenheten.	 
Blinker	mens	håndenheten	forsøker	å	etablere	en	forbindelse	med	
baseenheten.	Dersom	dette	symbolet	blinker	under	samtalen,	flytt	deg	
nærmere	baseenheten.

Intern samtale 
Blinker	når	håndenheten	ringer	for	intern	samtale	og	lyser	kontinuerlig	
når en intern samtale er oppkoblet.

Telefon 
Indikerer pågående samtale.

Høyttalermodus 
Symbolet	lyser	når	håndenheten	er	i	høyttalermodus.

Alarm 
Lyser	jevnt	når	alarmen	er	innstilt	på	vekking.	Blinker	når	 
alarmen lyder.

Tastelås 
Vises når tastelåsen er aktivert.
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Telefonsvarer 
Vises	når	du	har	ny	beskjed	på	telefonsvareren	(dersom	du	abonnerer	
på	denne	tjenesten).

Ringesignal av 
Vises når ringesignalet er slått av.

Batteriindikator 
Når	symbolene	vises	som	tomme	må	håndenheten	lades.	Plasser	
håndenheten	på	laderen	så	snart	som	mulig.	Symbolet	blinker	mens	
batteriene lades.

Flere tegn/symboler 
Indikerer	at	det	er	flere	tegn	foran	de	tegnene	som	vises	i	displayet.

Flere tegn/symboler 
Indikerer	at	det	er	flere	tegn	bak	de	tegnene	som	vises	i	displayet.

Trykk	på	MENY/OK. 
Trykk	på	MENY/OK	for	å	komme	til	hovedmenyen.

Trykk	på	MENY/OK. 
Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

Utropstegn 
Indikerer ny samtale i samtalelisten.

Internsamtale 
Trykk	på	SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE	for	å	
ringe en internsamtale.

Oppover i menyen 
Trykk	på	SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE	for	å	gå	
oppover	et	menynivå	eller	avbryte	det	du	holder	på	med.

Slette/Avbryt 
Trykk	på	SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE	for	å	
slette	et	tegn,	stenge	alarmen	eller	aktivere/deaktivere	mikrofonen	
under en samtale.
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Før du begynner
Velg et sted for baseenheten
Baseenheten	skal	plasseres	på	en	plan	vannrett	flate,	i	en	posisjon	der:

•	 Batterieliminatoren	når	fram	til	et	lett	tilgjengelig	vegguttak.	
Batterieliminatorens	kabel	må	ikke	skjøtes.	

•	 Baseenhetens	telefonledning	når	fram	til	telefonpluggen.
•	 Den	ikke	er	i	nærheten	av	en	annen	trådløs	telefon	–	det	kan	forårsake	

forstyrrelser.
•	 Den	ikke	er	i	nærheten	av	en	oppvaskbenk,	et	badekar	eller	en	dusj,	eller	

noen	andre	steder	der	den	risikerer	å	utsettes	for	vann-/væskesøl.
•	 Den	ikke	er	i	nærheten	av	andre	elektriske	apparater	–	kjøleskap,	

vaskemaskiner,	mikrobølgeovner,	lysrør,	TV-apparater,	etc.

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten
For	å	bruke	håndenheten	og	baseenheten	sammen	må	du	kunne	opprette	en	
forbindelse mellom dem.

Legg merke til at:
•	 En	stor	metallgjenstand	–	for	eksempel	et	kjøleskap,	et	speil	eller	

et	arkivskap	–	mellom	håndenheten	og	baseenheten	kan	blokkere	
radiosignalet.

•	 Andre	massive	konstruksjoner	som	f.eks.	vegger	kan	redusere	signalstyrken.

Tilkobling til strømnettet
VIKTIG!	Baseenheten	må	brukes	med	den	batterieliminatoren	som	er	levert	
med	enheten.	Bruk	av	en	annen	batterieliminator	gjør	at	godkjennelsen,	som	
dette	apparatet	har	fått,	opphører.

Håndtering av batteriet
Batteriene,	som	leveres	med	håndenheten,	kan	skades	dersom	de	faller	i	gulvet	
eller	behandles	uforsiktig.	Håndter	alltid	håndenheten	og	batteriene	forsiktig.

Forstyrrelser
Dersom	lydkvaliteten	forverres	når	du	flytter	deg	under	en	samtale,	avhenger	
dette	sannsynligvis	av	forstyrrelser	på	signalet	mellom	håndenheten	og	base-
enheten.	Muligens	på	grunn	av	at	du	er	for	nær	en	annen	telefon	eller	annet	
elektrisk utstyr. 

Flytt deg til en annen posisjon for å bli kvitt forstyrrelsene.

Dersom	du	ikke	flytter	deg	kan	samtalen	brytes.	Radioforstyrrelser	i	om-
givelsene kan av og til forårsake et kortere avbrudd i forbindelsen mellom 
håndenheten	og	baseenheten	under	samtalen.	Signalnivået	på	håndenhetens	
symboldisplay	kan	blinke	til	linken	er	gjenopprettet.

”Utenfor rekkevidde” – advarsel
Dersom	du	hører	en	varseltone	under	en	samtale	og/eller	lyden	i	hodete-
lefonen	blir	fjern	eller	forvrengt,	kan	du	være	på	vei	utenfor	baseenhetens	
rekkevidde.	Flytt	deg	nærmere	baseenheten	til	tonen	opphører.	Hvis	ikke	kan	
samtalen bli brutt.
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Forberedelser
Installasjon og montering
1. Velg et passende sted for baseenheten.

2. Koble batterieliminatoren til 230 V AC, 50 Hz vegguttak. 

P

RED

3. Installasjon av batteriet.
a.	 Legg	batteriet	i	batteriholderen	og	koble	batterikabelen	til	kontaktstykket,	

som	vist	på	figuren.

b.	 Sett	tilbake	batteriluken	ved	å	plassere	den	over	batteriholderen,	og	skyv	
den	forsiktig	på	plass.	Påse	at	batterikabelen	ikke	kommer	i	klem	mellom	
telefonens	hus	og	batteriluken.

4. Lad batteriet i 15 timer. 
Før	du	bruker	håndenheten	for	første	gang	er	det	viktig	å	lade	batteriene	fullt	
opp.	Håndenheten	gir	fra	seg	et	kort	signal	når	den	sitter	riktig	i	laderen.		 
La håndenheten sitte i laderen i 15 timer.

5. Koble baseenheten til telefonuttaket.

P

RED Batteri
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Menystruktur
I ventemodus, trykk MENY/OK for å komme til menyen.

Trykk på knapp:  
MENY ↔ OPP/NED ↔ OPP/NED ↔ OPP/NED ↔ OPP/NED ↔ OPP/NED

Hovedmeny Innkomende nr. Telefonbok

Undermeny Vise samtaleliste 
Lagre

Slett

Slette alt

Vis

Vis poster

System Funksjoner Registrering Reset

Basesignal	

Ringestyrke	

Avregistrere 

Tone/Puls

R-knappetid	

PIN-kode

Alarm 

Ringesignal	

Varsling-tone

Språk 

Eget	navn	

Navn/Klokke

 Auto-svar 

Dato 

Tid	

Angi base

Bas	1

Bas	2

Bas	3

Bas	4

PIN?
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Skrive bokstaver og tall
Tabell over tegn
1.	 Når	du	har	valgt	et	tegn	vil	markøren	etter	kort	tid	flyttes	til	neste	posisjon.
2.	 Markøren	kan	flyttes	i	selve	teksten	med	OPP-/NED-knappene.
3.	 Trykk	på	C-knappen	for	å	slette	det	siste	inntastede	tegnet.
4.	 Trykk	og	hold	inne	C-knappen	for	å	slette	hele	teksten.
5.	 Trykk	gjentatte	ganger	på	tallknappene	for	å	ta	fram	følgende	tegn	til	

navneinnmating	i	telefonboken:

Tegnoppsett for det latinske alfabetet

1  _		[mellomrom]	-	1 7 P	Q	R	S	7

2  A	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D	E	F	3 9 W X Y Z 9

4 G	H	I	4 0 0

5 J	K	L	5 * *	?	/	\	(	)

6 M	N	O	6 # # ‘ ’ - .

Tegnoppsett for det polske alfabetet

1 _		[mellomrom]	-	1 7  P	Q	R	S	7

2 A	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D	E	F	3 9  W X Y Z 9

4 G	H	I	4 0  0

5 J	K	L	Ł	5 * *

6 M	N	O	6 # #

Tegnoppsett for det norske alfabetet

1  _		[mellomrom]	-	1 7 P	Q	R	S	7

2 A	Æ	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D	E	F	3 9 W X Y Z 9

4 G	H	I	4 0 0	Ø

5 J	K	L	5 * *

6 M	N	O	6 #  #

Tegnoppsett for det greske alfabetet

1 _		[mellomrom]	-	1 7 Π	P	Σ	7
2 A	B	Г	2 8 T	Y	Φ	8

3 Δ	E	Z	3 9 X Ψ Ω 9

4 H	Θ	I	4 0 0

5 K Λ Μ	5 * *

6 N	Ξ	O	6 # #
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Slå på og skru av
Slå på og skru av håndenheten
For	å	skru	av	håndenheten	(hvis	du	trenger	å	spare	på	batteriet	når	hånd-
enheten	er	borte	fra	baseenheten):

Trykk på LEGG PÅ og hold den inne i ca. 4 sekunder. 
Håndenhetens	display	slukkes	og	telefonen	skrues	av.

For å slå på håndenheten igjen: 
Trykk	hurtig	på	LEGG PÅ eller	plasser	håndenheten	på	baseenheten	
eller laderen.

Obs!
•	 Når	håndenheten	er	slått	av,	kan	den	ikke	brukes	til	å	ringe	samtaler,	

inklusive nødsamtaler.
•	 Når	håndenheten	er	slått	av,	vil	den	ikke	ringe	ved	innkommende	

samtaler,	men	baseenheten	vil	ringe.	For	å	svare	på	en	samtale	når	
håndenheten	er	slått	av,	må	du	slå	den	på	igjen.	Husk	at	det	kan	
ta	en	liten	stund	for	håndenheten	å	etablere	en	kontakt	igjen	med	
baseenheten.

•	 Dersom	batteriene	er	helt	utladet,	(eller	hvis	håndenheten	er	slått	av)	og	
du	plasserer	håndenheten	i	ladeposisjonen,	kan	det	ta	ca.	5	minutter	å	
få	forbindelse	til	baseenheten.	Dersom	du	løfter	håndenheten	i	løpet	av	
denne	tiden,	vil	den	forsøke	å	opprette	kontakt	med	baseenheten.

Lås og lås opp tastene
For	å	låse	tastene,	trykk	og	hold	inne	 	i	ca.	4	sekunder	til	
låsesymbolet tennes i displayet.

For	å	låse opp tastene,	trykk	og	hold	inne	 	i	ca.	4	sekunder	 
 til låsesymbolet slukkes.
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Ring og svar på samtaler
Ring en samtale
1. Tast inn telefonnummeret 

Dersom	du	gjør	en	feil,	bruk	C-knappen	for	å	slette	tallene,	en	etter	en,	
fra displayet.

2. Trykk på LØFT RØR  
(Du	kan	slå	nummeret	etter	at	du	har	trykt	LØFT	RØR	for	å	få	
koblingstone	hvis	du	vil,	men	du	vil	ikke	kunne	korrigere	noen	feilslag	
hvis	du	gjør	på	den	måten.)

Ring et lagret nummer

1.   Trykk	på	MENY/OK en gang og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.	Trykk	på MENY/OK for å gå inn i telefonboken og bruk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge den du vil ringe opp. 

2. Trykk	på LØFT RØR for å bekrefte ditt menyvalg eller trykk 
LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Ringe postene i nummerviseren
(Fungerer	kun	hvis	du	abonnerer	på	nummervising.)

1. Trykk	på ▲ for å åpne nummerviserens liste. 
De sist innkomne samtalene vises i displayet.

2. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

3. Trykk	på LØFT RØR for å bekrefte ditt valg eller trykk  
LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

 OBS! Du kan også se på nummerviserens liste ved å trykke to 
ganger på MENY/OK.
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Lengden på samtalen
Samtalens	lengde	vil	komme	opp	i	displayet	i	15	sek.	etter	at	samtalen	har	
startet	og	den	vises	i	ca.	5	sek.	etter	at	samtalen	er	avsluttet.

Svare på en samtale
Ved	innkommende	samtale	ringer	baseenheten	og	håndenheten	(hvis	ikke	
håndenhetens	ringesignal	er	slått	av).	Dersom	du	abonnerer	på	tjenesten	Num-
merpresentasjon,	vises	nummeret	eller	navnet	på	den	som	ringer	i	displayet.

Når telefonen ikke sitter i baseenheten

Trykk	på	for	å	besvare	samtalen.	Telefonsymbolet	tennes	 
i displayet når en samtale er aktiv.

Når telefonen sitter i baseenheten
Hvis	telefonen	er	innstilt	på	automatisk	svar	trenger	man	ikke	å	trykke	på	
noen	knapp	for	å	svare	på	et	anrop.	Telefonen	tas	rett	opp	fra	baseenheten.

Avslutte en samtale

	Trykk	på	LEGG PÅ	så	linjeindikatoren	på	baseenheten	slokner.

ELLER

Plasser	håndenheten	i	baseenheten	for	å	avslutte	samtalen.

Volum i rør
For	å	justere	volumet	i	headset: 

Trykk	på ▲ eller ▼ under samtalen for å øke eller senke volumet. 
Volumet	kan	justeres	i	5	nivåer.	Etter	at	du	har	avsluttet	samtalen	vil	volumet	
forbli på det nivået du sist stilte det inn på.

Skru av mikrofonen
For	å	skru	av	mikrofonen	under	en	samtale	så	personen	i	andre	enden	ikke	
kan	høre	deg:

•	 Trykk	og	hold	inne	C-knappen	for	å	skru	av	mikrofonen.	Trykk	igjen	for	å	
aktivere mikrofonen.

Still håndenheten i ”stille modus”
I	ventemodus,	trykk	og	hold	inne	STILLE-knappen	i	2	sek.	for	å	skru	av	

lyden	på	håndenheten.		 vises i displayet. Du kan fremdeles ta imot samta-
ler som vanlig.

Trykk	og	hold	inne TYST-knappen	igjen	i	2	sek.	for	å	sette	på	lyden	igjen.
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Tastelås
Trykk	inn	tastelåsen	på	håndenheten	og	hold	den	inne	i	2	sek.	i	vente-

modus.   vises i displayet. Du kan fremdeler svare på en samtale som 
vanlig med LØFT RØR-knappen.

Trykk	og	hold	tastelåsen	inne	i	2	sek.	igjen	for	å	låse	opp	tastene.

Ring postene i listen for sist ringte nummer

1. Trykk	på	▼ for	å	vise	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.	Dersom	
nummeret	er	lagret	sammen	med	et	navn	vil	det	være	navnet	som	vises.

2. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

3. Trykk	på	LØFT RØR for å bekrefte ditt valg eller trykk LEGG 
PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

•	 OBS! Du kan også komme til listen ved å trykke på knappen for 
”ringe tilbake”-listen.

Lagre postene i listen for sist ringte nummer

1. Trykk	på	▼ for	å	vise	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.	Dersom		
nummeret	er	lagret	sammen	med	et	navn	vil	det	være	navnet	som	vises.

2. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

3.  		 Trykk	på	MENY/OK for å komme til LAGRE.

4. 	 Trykk	på OK og legg deretter inn navnet. Se på tabellen over  
	 tegnene	på	de	forgående	sider	for	å	finne	riktige	tegn.

5. 	 Trykk	på	OK.	Nå	kan	du	endre	nummeret	dersom	det	er	ønskelig.

6. 	 Trykk	på	OK.	Nå	kan	du	velge	ringesignal.

7. Bruk▲ og ▼ for å bla blant ringesignalene.

8. 	 Bekreft	ditt	valg	med	OK.

9. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Slette postene i listen for sist ringte nummer

1. Trykk	på	▼	for	å	vise	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.	Dersom	
nummeret	er	lagret	sammen	med	et	navn	vil	det	være	navnet	som	vises.

2. Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.

3. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
SLETTE.

4. Bekreft	ditt	valg	med	OK.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Slette hele listen over de siste ringte numrene

1. Trykk	på	▼	for	å	vise	liste	over	de	5	sist	ringte	numrene.	Dersom	
nummeret	er	lagret	sammen	med	et	navn	vil	det	være	navnet	som	vises.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
SLETTE ALLE.

3. Bekreft	ditt	valg	med	OK.

4. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Søk alle håndenheter fra baseenheten
For	å	få	alle	registrerte	håndenheter	til	å	ringe	(kan	brukes	hvis	du	har	glemt	
hvor	du	har	lagt	en	håndenhet):

•	 Trykk	på	SØK HÅNDENHET	på	basestasjonens	underside. 
Alle	registrerte	håndenheter	”ringer”.

For	å	avbryte	”ringingen”:

•	 Trykk	på	LEGG PÅ-, LØFT RØR- eller C-knappen	på	valgfri	håndenhet.

OBS! Hvis det kommer en innkommende samtale mens du søker etter 
håndenheten vil ringesignalet låte i stedet.
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Bruk et system med flere håndenheter
Du	kan	med	to	eller	flere	registrerte	håndenheter:

•	 Ringe	interne	samtaler	fra	en	håndenhet	til	en	annen.

•	 Overføre	en	ekstern	samtale	fra	en	håndenhet	til	en	annen.

•	 Arrangere	en	treparts	konferansesamtale.

Hver	håndenhets	nummer	vises	i	displayet.	Hvis	håndenheten	som	ringes	opp	
ikke	besvarer	samtalen	i	løpet	av	60	sek.	går	håndenheten	over	i	ventemodus.

Obs! Kun	en	håndenhet	kan	kobles	til	den	eksterne	linjen	på	en	og	samme	
tid.	Dersom	du	forsøker	å	ringe	mens	en	annen	håndenhet	er	innkoblet	på	
linjen,	vil	du	høre	et	opptattsignal.

Ring en intern samtale

1. Trykk	på	SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE.

2. blinker	og	nummer	til	alle	registrerte	håndenheter	vises	i	displayet	
sammen med en 9.

3.	 Bruk	siffertastene	for	å	angi	nummeret	på	den	håndenheten	du	vil	ringe	
en	intern	samtale	til.	Velg	ønsket	håndenhet	og	trykk	LØFT RØR for å 
ringe.	Trykk	på	9	for	å	ringe	samtlige	håndenheter.

4. Den	andre	håndenheten	ringer	og	displayet	viser	”INT”	samt	nummeret	til	
din	håndenhet.	Når	motparten	svarer,	kobles	samtalen	opp.

 OBS!	Dersom	det	kun	er	to	håndenheter	som	er	registrert,	holder	
det å trykke på SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE for 
å	ringe	direkte	til	den	andre	håndenheten.

Avslutt en intern samtale
•	 Trykk	på	LEGG PÅ for	å	avslutte	samtalen,	eller	plassere	håndenheten	

på	baseenheten.

Overføre en samtale
Når	du	har	ringt	eller	svart	på	en	ekstern	samtale	og	vil	overføre	det	til	en	
annen	håndenhet:

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▲ og ▼ for å komme til 
INTERNSAMTALE.

2. Trykk	på	OK-knappen	for	å	vise	alle	registrerte	håndenheter.
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3. Bruk	siffertastene	for	å	angi	nummeret	på	den	håndenheten	samtalen	
skal overføres til.

	 Den	eksterne	samtalen	settes	i	ventemodus,	og	den	andre	håndenheten	
ringer.

4. Trykk	på	LØFT RØRET	på	den	oppringte	håndenheten	for	å	svare.

5. Trykk	på	LEGG PÅ for å legge på og overføre samtalen.

Arranger en trepartskonferanse
Flere håndenheter kan delta i en ekstern samtale samtidig
1.	 Ring	eller	svar	på	en	ekstern	samtale	(du	må	gjøre	dette	først).

2.	 Følg	punktene	1	–	5	ovenfor	under	”Overføre	en	samtale”.

3. Trykk	og	hold	inne	*	på	den	oppringte	håndenheten	for	å	koble	opp	
for	denne	funksjonen.

4. Begge	håndenhetene	kan	når	som	helst	forlate	
trepartskonferansen ved å trykke på LEGG PÅ.	Den	gjenstående	
håndenheten	fortsetter	da	å	være	oppkoblet	i	den	eksterne	samtalen.
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Telefonboken (minneoppringing)
Lagre et nummer for oppringing i telefonboken
Du	kan	lagre	inntil	20	nummer	i	telefonboken.	Hvert	nummer	kan	inneholde	
inntil	32	siffer,	og	kan	lagres	med	et	navn	med	opp	til	20	tegn	(inklusive	mell-
omrom). Du kan også velge spesielle ringesignaler for postene i telefonboken. 
Postene	lagres	i	alfabetisk	rekkefølge.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Trykk	en	gang	på	MENY/OK-knappen.	Displayet	viser	”LAGRE	NY”.

4. 	Trykk	på	OK og legg deretter inn navnet. Se på tabellen over 
tegnene	på	de	forgående	sider	for	å	finne	riktige	tegn.

5. Trykk	på	OK og legg deretter inn nummeret.

6. Trykk	på	OK.	Nå	kan	du	velge	ringesignal.

7. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant ringesignalene.

8. Bekreft	ditt	valg	med	OK.

9. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Søke i telefonboken

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Trykk	på	tastene	for	å	angi	den	første	bokstaven	i	navnet	du	søker	
etter.	Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.
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Se i telefonboken

1. Trykk	på MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.

4. Trykk	på	MENY/OK for å komme til telefonbokens meny.

5. Trykk	på	▼ en gang for å skifte til VIS.

6. Trykk	på	MENY/OK.

7. Bruk▲ og ▼ for å vise navn, nummer og ringesignal for den 
valgte posten.

OBS!	Dersom	nummeret	har	flere	enn	12	siffer,	trykk	på	OK-knappen eller 
C-kappen	for	å	gå	til	venstre	eller	høyre	i	displayet	og	se	samtlige	sifre.

Redigere en post i telefonboken

1. 	Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

4. Trykk	på	MENY/OK for å komme til telefonbokens meny.

5. Trykk	på	▼ to ganger for å komme til REDIGERE.

6. Trykk	på	MENY/OK for å vise det aktuelle navnet.

7. Bruk	tastene	til	å	redigere	navnet	og	trykk	deretter	på	MENY/OK for 
å bekrefte.

8. Bruk	tastene	til	å	redigere	nummeret	og	trykk	deretter	på	MENY/OK 
for å bekrefte.
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9. Bruk	tastene	▲ og ▼ til å bla i ringesignalene og trykk 
deretter på MENY/OK for å bekrefte.

10. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Slett en post i telefonboken

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

4. Trykk	på	MENY/OK for å komme til telefonbokens meny.

5. Trykk	på	▼ tre ganger for å komme til RADERE.

6. Trykk	på	MENY/OK for å radere posten.

7. Trykk	på LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Slett alle poster i telefonboken

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

4. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	komme	til	telefonbokens	meny.

5. Trykk	på ▼	fire	ganger	for	å	komme	til	SLETTE ALLE.

6. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser KONFIRM (bekrefte).

7. Trykk	på MENY/OK for å bekrefte.

8. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.



22

Kontrollere telefonbokens kapasitet

1. Trykk	på MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
telefonboken.

2. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	åpne	telefonboken.

3. Trykk	på	MENY/OK	igjen	for	å	komme	til	telefonbokens	meny.

4.  Trykk	på	▼ fem ganger for å komme til KAPACITET.

5. Trykk	på	MENY/OK.	Displayet	viser	hvor	mange	poster	som	er	
plottet	inn	(f.eks.	14/20).

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Nummerpresentasjon
Obs! For å abonnere på denne tjenesten må du kontakte din teleoperatør.

Nummerviser	lar	deg	se	telefonnumrene	på	de	som	ringer	på	håndenhetens	
display	før	du	svarer.	Telefonen	lagrer	numrene	fra	de	10	sist	innkommende	
samtalene	(både	dersom	du	har	svart	på	samtalene	eller	ikke)	så	du	kan	
ringe tilbake til de senere.

Hvis	du	har	lagret	nummeret	som	ringer	opp	i	telefonboken	vil	navnet	komme	
opp	i	displayet	i	stedet	for	nummeret.	Telefonen	vil	også	ringe	med	det	signa-
let	som	du	har	lagret.

Når	nummerviserens	liste	er	full,	vil	neste	innkommende	samtale	skrive	over	
den	eldste.	Dersom	du	har	nye	poster	i	nummerviseren	vil	displayet	vise	”X	
NY	SAMTALE”.

Vise postene i nummerviseren
(Fungerer	kun	hvis	du	abonnerer	på	nummervising.)

1. Trykk	på ▲ for å åpne nummerviserens liste. 
De sist innkomne samtalene vises i displayet.

2. Bruk	▲ og ▼ for å bla blant postene.

3. Trykk	for	å	vise	nummeret	til	den	valgte	posten.

4. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til VIS.



23

5. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser tid og dato for innkommende 
samtale.

6. Trykk	på	MENY/OK for å gå tilbake til den foregående menyen.

Slett en post i nummerviseren

1. Trykk	på	▲ for å åpne nummerviserens liste. 
De sist innkomne samtalene vises i displayet.

2. Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.

3. Trykk	på	MENY/OK for å komme til nummerviserens meny.

4. Trykk	på	▼ en gang for å skifte til SLETTE.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Slett alle poster i nummerviseren

1. Trykk	på ▲ for å åpne nummerviserens liste. 
De sist innkomne samtalene vises i displayet.

2. Trykk	på	MENY/OK for å komme til nummerviserens meny.

3. Trykk	på	▼ to ganger for å komme til SLETTE ALLE.

4. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser KONFIRM (bekrefte).

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Telefoninnstillinger
Still inn tid og dato
Stille inn datoformat

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til DATO/TID.

3. Trykk	på	MENY/OK for å komme til DATOFORMAT.

4. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom	DD-MM-ÅÅ	og	MM-DD-ÅÅ.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Stille inn tidsformat

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til DATO/TID.

3. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang for å komme til 
TIDSFORMAT.

4. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter▲ og ▼for å skifte 
mellom	12-TIM	og	24-TIM.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Stille inn dato

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til DATO/TID.

3. Trykk	på MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til ANGI DATO. 

4. Trykk	på	MENY/OK og angi deretter den aktuelle datoen med 
tastene.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Stille inn tiden

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til DATO/TID.

3. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til ANGI TID. 

4. Trykk	på	MENY/OK og angi deretter den aktuelle tiden med tastene.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Alarminnstillinger
Når	alarmen	er	aktivert	vises	alarmsymbolen	 	i	displayet.	Når	alarmen	går,	
blinker alarmsymbolet. Alarmen skal skrus av med vilkårlig valgt tast. Alarmen 
låter	i	45	sekunder	dersom	du	ikke	skrur	den	av	manuelt.	Dersom	snooze-
funksjonen	er	aktivert	vil	alarmen	starte	igjen	etter	7	min.

OBS!
•	 Alarmen	stenges	med	vilkårlig	valgt	knapp	også	når	tastesperren	er	

aktivert.

•	 Alarmsignalet	har	samme	volum	som	ringesignalet.	Bortsett	fra	når	
håndenhetens	ringesignal	er	stengt.	Da	vil	alarmvolumet	være	på	nivå	1.

•	 Dersom	noen	snakker	i	telefonen	på	det	tidspunktet	alarmen	er	stilt	inn	
på	vil	det	høres	en	lyd	i	håndenhetens	høyttaler.

•	 Dersom	noen	prøver	å	koble	opp	en	samtale	når	tidspunktet	for	alarmen	
nås	vil	det	ikke	komme	noe	alarmsignal.	Hvis	snoozefunksjonen	er	
aktivert	kommer	denne	til	å	alarmere	i	stedet	etter	7	min.

Still inn alarmen

1. 	Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å 
komme til FUNKSJONER.

2. 	Trykk	på	MENY/OK. ALARM indikeres i displayet.

3. 	Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom AV og PÅ.

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

Dersom du velger å aktivere alarmen blir du bedt om å oppgi tid:
1. Tiden	plottes	inn	med	talltastene.

2. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte. SNOOZE indikeres i displayet.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom AV og PÅ.

4. Trykk	på MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ to ganger for å gå tilbake til opprinnelig 
posisjon.
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Håndenhetens innstillinger
Still inn håndenhetens ringesignal

Internsamtale

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang for å komme til 
RINGESIGNAL.

3. Trykk	på	MENY/OK. INT MELODI vises i displayet.

4. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom	ringesignalene	(5	stk.).

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Eksternsamtale

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang for å komme til 
RINGESIGNAL.

3. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang. EKST MELODI vises  
i displayet.

4. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter▲ og ▼ for å skifte 
mellom	ringesignalene	(5	stk.).

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Angi ringevolum

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang for å komme til 
RINGESIGNAL.

3. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til RINGESTYRKE.

4. Trykk	på	MENY/OK	igjen	og	bruk	deretter	▲ og ▼ for å stille 
inn	ønsket	ringevolum	(VOLUM	AV	samt	1-5).

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

6. Trykk	på	LEGG PÅ tre	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Varslingssignaler
Der	er	tre	forskjellige	fabrikkinnstilte	signaler.	Disse	kan	skrus	av.

a.	 Tastelyd
b. Varslingssignal ved svakt batteri. 
c.	 Varslingssignal	når	håndenheten	kommer	utenfor	baseenhetens	

rekkevidde.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. 	Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til VARSLINGSTONE.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å bla 
mellom TASTELYD, SVAKT BATT og UTENFOR REKKEVIDDE.

4. Trykk	på MENY/OK og bruk deretter▲ og ▼ for å skifte 
mellom AV og PÅ.

5. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

6. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Still inn språk for håndenheten
Tilgjenglige	språk	er:	engelsk,	tysk,	fransk,	italiensk,	tyrkisk,	spansk,	tsjekkisk,	
gresk,	svensk,	dansk/norsk,	hollandsk,	finsk	og	polsk.	

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til SPRÅK.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter▲ og ▼ for å skifte 
mellom språk.

4. Trykk	på MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Gi navn på håndenheten

1. 	Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å 
komme til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼	fire	ganger	for	å	komme	
til EGET NAVN.

3. Trykk	på	MENY/OK og angi deretter ønsket navn med 
tastene.

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ to ganger for å gå tilbake til opprinnelig 
posisjon.
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Angi hva som skal vises i displayet i ventemodus

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. 	Trykk	på MENY/OK og deretter på ▼ fem ganger for å 
komme til NAVN/KLOKKE.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom VIS NAVN og VIS KLOKKE.

4. Trykk	på MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Aktiver/deaktiver autosvar
Dersom	du	har	autosvar	aktivert	trenger	du	ikke	ved	innkommende	samtale	å	
trykke på LØFT RØR	når	du	tar	telefonen	fra	baseenheten.

1. Trykk	på MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til FUNKSJONER.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ seks ganger for å 
komme til AUTOSVAR.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter▲ og ▼ for å skifte 
mellom AV og PÅ.

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Baseenhetens innstillinger
Oppgi ringesignal

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til SYSTEM.

2. Trykk	på	MENY/OK for å komme til BASE SIGNAL.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom	ringesignalene	(5	stk.).

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Angi ringevolum

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til SYSTEM.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ for å komme til 
RINGESTYRKE.

3. Trykk	på	MENY/OK	igjen	og	bruk	deretter	▲ og ▼ for å stille 
inn	ønsket	ringevolum	(VOLUM	AV	samt	1-5).

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Endre oppringingstype
Du	bør	alltid	la	oppringingstypen	være	innstilt	på	TONE.	Telefonen	skal	kun	
være	innstilt	på	pulsvalg	hvis	den	er	koblet	til	en	gammel	sentral	som	kun	er	
kompatibel	med	pulsvalg.	Oppringingstypen	kan	dog	endres	i	baseenhetens	
menyer.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til SYSTEM.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ tre ganger for å komme 
til TONE/PULS.

3. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å skifte 
mellom TONEVALG og PULSVALG.

4. Trykk	på	MENY/OK for å bekrefte ditt valg.

5. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Skifte av PIN-kode
Den	fabrikkinnstilte	PIN-koden	er	0000.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til SYSTEM.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ fem ganger for å 
komme til PINKODE.

3. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser PIN?.

4. Oppgi	den	nåværende	PIN-koden	og	bekreft	med	MENY/OK.

5. Oppgi	den	nye	PIN-koden	og	bekreft	med	MENY/OK.

6. Oppgi	den	nye	PIN-koden	og	bekreft	med	MENY/OK.

7. Trykk	på	LEGG PÅ	to	ganger	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.
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Registrering av håndenhet
Håndenheten	som	er	levert	med	baseenheten,	er	allerede	registrert	til	den,	så	
du	behøver	ikke	registrere	den.	Hvis	du	derimot	har	kjøpt	ekstra	håndenheter	
separat,	må	du	registrere	dem.	Hver	baseenhet	kan	kun	registreres	for	opp	til	
fem	håndenheter	samtidig.	Hver	håndenhet	kan	kun	registreres	til	en	baseen-
het	samtidig.

Registrer en ny håndenhet til baseenheten
Påse	at	håndenheten	du	registrerer	er	i	vente-/opprinnelig	posisjon.

1.	 Trykk	og	hold	inne	SOK HÅNDENHET-knappen som er på 
baseenhetens	underside.	Hold	knappen	inne	i	minst	5	sekunder.	 
Den	kommer	til	å	være	i	registreringsposisjon	i	ca.	1	min.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼	fire	ganger	for	å	
komme til REGISTRERING.

3. Trykk	på MENY/OK.

4. Trykk	på	MENY/OK	igjen.	Displayet	viser	PIN?.

5. Oppgi	PIN-kode.	Den	fabrikkinnstilte	PIN-koden	er	0000.

6. Trykk	på	MENY/OK	for	å	bekrefte	PIN-koden.	Displayet	viser	
SØKER.

Hvis	registreringen	lykkes	høres	et	signal.

Dersom registreringen mislykkes, påse at du ikke ventet for lenge mellom 
trinnene	over.	Dersom	du	fortsatt	ikke	kan	registrere	håndenheten,	kontakt	
kundetjenesten.

Avregistrering av håndenhet
Du	kan	trenge	å	gjøre	dette	for	å	erstatte	en	defekt	håndenhet.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til SYSTEM.

2. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ to ganger for å komme 
til AVREGISTRERE.

3. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser PIN?.

4. Oppgi	PIN-kode.	Den	fabrikkinnstilte	PIN-koden	er	0000.

5. Trykk	på	MENY/OK og bruk deretter ▲ og ▼ for å bla 
mellom	de	registrerade	håndenhetene	(dersom	det	er	flere	enn	en).
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6. Trykk	på	MENY/OK	for	å	bekrefte	ditt	valg.	Den	valgte	håndenheten	
vil	nå	bli	fjernet.

7. Trykk	på	LEGG PÅ	for	å	gå	tilbake	til	opprinnelig	posisjon.

Registrer til en baseenhet av et annet merke
Telefonen	kan	registreres	til	valgfri	GAP-kompatibel	baseenhet.	Du	kan	også	
registrere	andre	GAP-kompatible	håndenheter	til	din	baseenhet.	Vi	garanterer	
ikke	at	alle	funksjoner	eller	meldinger	i	displayet	vil	være	tilgjengelige	ved	
bruk av andre produsenters utstyr.

1.	 Følg	instruksjonene	i	baseenhetens	bruksanvisning	om	hvordan	du	setter	
baseenheten	i	registreringsmodus.

2.	 Følg	instruksjonene	i	håndenhetens	bruksanvisning	for	å	registrere	
håndenheten	(for	eksempel:	registrer	en	ny	håndenhet	til	baseenheten).	
Dersom	du	må	angi	en	PIN-kode	til	baseenheten,	se	i	baseenhetens	
bruksanvisning.

Tilbakestilling av telefon
Alle dine innstillinger kan slettes slik at fabrikkinnstillingene kommer tilbake. 
Ved	en	tilbakestilling	raderes	alle	personlige	innstillinger.	Også	listene	for	inn-
kommende	og	oppringte	nummer	raderes.	Kun	telefonboken	forblir	i	minnet.

1. Trykk	på	MENY/OK og deretter på ▼ en gang for å komme til 
RESET.

2. Trykk	på	MENY/OK. Displayet viser PIN?.

3. Oppgi	den	nåværende	PIN-koden	og	bekreft	med	MENY/OK. 
Displayet viser KONFIRM (bekrefte).

4. Trykk	på	MENY/OK	for	å	bekrefte.	Telefonen	stilles	tilbake	til	
fabrikkinnstillingene.
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Feilsøking
Kontroller først at:
•	 Du	har	fulgt	trinnene	i	avsnitt	”Installasjon	og	montering”.

Alle kontakter sitter ordentlig i sine uttak.

Strømmen er slått på til vegguttaket.

Telefonens	batteri	er	korrekte	og	riktig	installert	og	at	de	ikke	er	oppbrukt.

Hverdagslig bruk
”Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler.”
•	 Dersom	håndenhetens	display	er	blank	kan	den	være	slått	av.	Trykk	på	

LEGG PÅ	for	å	slå	den	på	igjen.

•	 Kontroller	at	baseenhetens	batterieliminator	sitter	korrekt	i	vegguttaket	og	
at	spenningen	er	slått	på	til	vegguttaket.	Baseenheten	trenger	strøm	for	
normal	drift	av	telefonen,	ikke	bare	for	å	lade	håndenhetens	batteri.

•	 Kontroller	at	du	bruker	den	telefonkabelen	som	ble	levert	med	apparatet.	
Andre telefonkabler fungerer muligens ikke.

•	 Flytt	håndenheten	nærmere	baseenheten.

•	 Kontroller	symbolet	for	batterinivået	i	displayet.	Dersom	nivået	er	for	lavt,	
sett	håndenheten	tilbake	på	baseenheten	eller	ladeholderen	for	å	lade	
opp batteriet.

•	 Dra	ut	batterieliminatoren	fra	vegguttaket,	vent	noen	sekunder	og	sett	
den	deretter	inn	igjen.	Dette	kan	løse	problemet.

”Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene.”
•	 Påse	at	batteriet	er	korrekt	installert.	Kontroller	symbolet	for	batterinivået	

i	displayet.	Dersom	nivået	er	for	lavt,	sett	håndenheten	tilbake	på	
baseenheten	eller	ladeholderen	for	å	lade	opp	batteriene.

”Når jeg taster inn et nummer vises det i displayet, men jeg kan ikke 
ringe en ekstern samtale.”
•	 Prøv	å	flytte	håndenheten	nærmere	baseenheten.

•	 Prøv	en	annen	posisjon	for	baseenheten,	helst	høyere	opp	hvis	dette	er	
mulig, eller lenger bort fra annet elektrisk utstyr.

•	 Dersom	du	har	mer	enn	en	håndenhet	registrert	til	samme	baseenhet,	
kontroller	at	ikke	en	av	de	andre	håndenhetene	bruker	linjen.

•	 Kontroller	at	telefonkabelen	er	korrekt	satt	i	og	at	du	bruker	den	
telefonkabelen som ble levert med apparatet. Andre telefonkabler 
fungerer muligens ikke.
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”Det er er forstyrrelser og sus på linjen.”
•	 Flytt	håndenheten	nærmere	baseenheten	eller	til	en	annen	posisjon.

•	 Prøv	å	flytte	baseenheten	så	den	ikke	befinner	seg	nær	annet	elektrisk	
utstyr,	som	TV-apparat	eller	datamaskin.

”Min samtale ble brutt når jeg var utenfor rekkevidde. Nå kan jeg ikke 
bruke håndenheten.”
•	 Flytt	håndenheten	nærmere	baseenheten	før	du	prøver	å	ringe	igjen.

”Håndenheten ”piper” under samtale.”
•	 Du	kan	være	på	vei	utenfor	rekkevidde	for	baseenheten.	Flytt	deg	

nærmere,	ellers	kan	din	samtale	brytes.

•	 Kontroller	symbolet	for	batterinivået	i	displayet.	Dersom	nivået	er	for	lavt,	
sett	håndenheten	tilbake	på	baseenheten	for	å	lade	opp	batteriet.

”Nummerpresentasjonen fungerer ikke.”
•	 Du	må	abonnere	på	tjenesten	Nummerpresentasjon.	Kontakt	din	

teleoperatør.

•	 Den	som	ringer	kan	ha	skjult	nummer,	eller	så	kan	de	ringe	fra	et	nett	
som	ikke	oversender	samtale-ID	(det	kan	for	eksempel	være	gjennom	et	
sentralbord, eller utenlandssamtale).

”Volumet i hodetelefonen er lav når jeg ringer en samtale.”
•	 Dersom	du	har	mer	enn	en	håndenhet	registrert	til	samme	baseenhet,	

kontroller	at	ikke	en	av	de	andre	håndenhetene	bruker	linjen.

”Volumet i røret er lavt når jeg ringer en samtale.”
•	 Påse	at	du	holder	røret	ordentlig	mot	øret.

•	 Juster	volumet	med	tastene	↑ og ↓.

Bruk av flere håndenheter
”Jeg kan ikke overføre en samtale.”
•	 Påse	at	den	andre	håndenheten	finnes	innen	baseenhetens	rekkevidde.

•	 Forsikre	deg	om	at	du	slår	riktig	nummer	til	den	andre	håndenheten	 
(1-5	eller	ALL	for	alle	håndenheter).

Batteri
”Batteriet går tom på en time eller to.”
•	 Påse	at	batteriet	er	fulladet	før	første	gangs	bruk.	Batteriet	bør	lades	opp	

til	15	timer	første	gangen	for	å	få	full	kapasitet.

•	 Rengjør	ladekontaktene	på	baseenheten	med	en	ren	tørr	klut.

•	 Kontroller	at	baseenhetens	batterieliminator	sitter	korrekt	i	vegguttaket	og	
at spenningen er slått på til vegguttaket.
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”Jeg har forsøkt å lade batteriet, men får fortsatt advarsel om at batteri-
nivået er lavt.”
•	 Dersom	du	har	kontrollert	punktene	over	og	fortsatt	har	problem	må	

du	bytte	batteriet.	Er	du	usikker	på	hvilket	batteri	du	skal	bruke,	kontakt	
innkjøpstedet.

•	 Kast	aldri	dine	brukte	batterier	blant	vanlig	avfall	eller	i	naturen,	men	
lever	dem	alltid	til	et	innleveringssted,	gjenvinningssentral	eller	til	
innkjøpsstedet.

Rengjøring
Rengjør	med	en	myk	klut.	Bruk	aldri	løsemiddel	eller	sterke	rengjøringsmiddel,	
disse kan skade produktet.

Avfallshåndtering
Når	dette	produktet	skal	kasseres,	må	dette	skje	i	henhold	til	lokale	forskrifter.	
Er	du	usikker	på	hvordan	du	går	fram,	ta	kontakt	med	lokale	myndigheter.

Spesifikasjoner
Standard:	 DECT	(Digital	Enhanced	Cordless	 
	 	 Telecommunications)

Frekvensområde:	 1.88	til	1.9	GHz	(20	MHz	båndbredde)

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

Batteritider: Standbytid:	 ca.	100	timer 
  Taletid:	 	 ca.	10	timer 
  Ladetid:	 	 15	timer

Strømforsyning, håndenhet:		 1	x	400	mAh	NiMH	 
	 	 2,4	V	ladbar	batteripakke

Strømforsyrning, baseenhet:	 6	V	DC,	300	mA	 
	 	 via	batterieliminator	230	V	AC,	50	Hz

Oppringingstype:	 Tone,	puls

Kompatibilitet:	 GAP
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