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

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan 
för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av 
tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst 
(se adressuppgifter på baksidan).
 

Säkerhet
•	 Produkten	får	endast	repareras	av	kvalificerad	servicepersonal.	 

Försök aldrig att reparera produkten själv.

•	 Produkten	får	inte	demonteras	eller	ändras.

•	 Placera	inte	produkten	så	att	den	kan	falla	ner	i	vatten	eller	annan	vätska.	
Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. 
en blomvas eller läskedryck.

•	 Täck	inte	över	basenheten.	Tillräcklig	ventilation	är	nödvändig	för	att	
förhindra att apparaten blir för varm.

•	 Placera	inte	apparaten	i	en	fuktig,	dammig	miljö	eller	där	det	förekommer	
starka vibrationer.

•	 Använd	endast	medföljande	eller	rekommenderad	nätadapter.

Viktig information – nödsamtal
Denna	telefon	är	inte	avsedd	för	att	ringa	nödsamtal	vid	strömavbrott.	Alter-
nativa 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 Style 1200
Förpackningen innehåller:

•	 Trådlös	handenhet

•	 Basenhet

•	 Batteri	till	handenhet	och	en	lucka	till	batteriutrymmet

•	 Telefonsladd	till	basenheten

•	 Nätadapter	för	basenheten
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1. PIL UPP
•	 Tryck	för	att	öppna	lista	över	mottagna	samtal.
•	 Används	för	att	navigera	i	menyer.
•	 Används	för	att	navigera	i	listor
•	 Tryck	under	samtal	för	att	höja	ljudvolymen.
•	 Tryck	när	telefonen	ringer	för	att	höja	volymen	på	ringsignalen. 

2. RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL
•	 Tryck	för	att	gå	ur	menyn	eller	radera	siffror	vid	inslagning	av	nummer.
•	 Tryck	och	håll	in	för	att	radera	alla	inmatade	tecken	på	displayen.
•	 Tryck	för	att	gå	tillbaka	bland	menyerna.
•	 Tryck	under	samtal	för	att	stänga	av	mikrofonen	så	att	andra	parten	inte	

kan	höra	dig.	Tryck	igen	för	att	slå	på	mikrofonen	igen.
•	 Tryck	och	håll	intryckt	i	1	sekund	för	att	ringa	ett	internsamtal	(gäller	om	

du har mer än en handenhet).

3. LÄGG PÅ/AVBRYT/ON/OFF
•	 Tryck	för	att	avsluta	ett	samtal.
•	 Tryck	för	att	backa	till	föregående	meny.
•	 Tryck	och	håll	in	för	att	slå	på	eller	stänga	av	handenheten.

4. R-knapp
•	 Tryck	för	att	ringa	det	senast	slagna	numret.

5. ÅTERUPPRINGNINGSLISTA
•	 Tryck	för	att	öppna	en	lista	på	de	5	senast	uppringda	numren.

6. PIL NER
•	 Tryck	för	att	öppna	en	lista	på	de	5	senast	uppringda	numren.
•	 Används	för	att	navigera	i	menyer.
•	 Tryck	under	samtal	för	att	sänka	ljudvolymen.
•	 Tryck	när	telefonen	ringer	för	att	sänka	volymen	på	ringsignalen.

7. LYFT LUR
•	 Tryck	för	att	lyfta	luren,	för	att	ringa	eller	svara	på	samtal. 

8. MENY/OK
•	 Tryck	för	att	gå	in	i	menyerna.
•	 Använd	för	att	bekräfta	menyval.
•	 Tryck	under	samtal	för	att	ringa	internsamtal/komma	till	telefonboken/

komma	till	lista	på	de	10	senast	uppringda	numren/komma	till	
samtalslista.
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Symboler på displayen

Vad symbolerna betyder
Navigationsknappar uppåt/nedåt

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

Internt samtal 
Blinkar	när	handenheten	ringer	för	internt	samtal	och	lyser	fast	när	ett	
internt samtal är uppkopplat.

Telefon 
Indikerar pågående samtal.

Högtalarläge 
Symbolen lyser när handenheten är i högtalarläge.

Alarm 
Lyser	fast	när	alarmet	är	inställt	på	väckning.	Blinkar	när	 
alarmet ljuder.

Knapplås 
Visas när knapplåset är aktiverat.
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Telefonsvarare 
Visas när du har nytt meddelande i telefonsvararen (om du abonnerar 
på den tjänsten).

Ringsignal av 
Visas när ringsignalen är avstängd.

Batteriindikator 
När	symbolen	visas	som	tom	måste	handenheten	laddas.	Placera	
handenheten i laddfacket så snart som möjligt. Symbolen blinkar 
under tiden batterierna laddas.

Fler tecken 
Indikerar	att	det	finns	fler	tecken	före	de	tecken	som	visas	 
i displayen.

Indikerar	att	det	finns	fler	tecken	efter	de	tecken	som	visas	 
i displayen.

Tryck	på	MENY/OK. 
Tryck	på	MENY/OK för att komma till huvudmenyn.

Tryck	på	MENY/OK. 
Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

Utropstecken 
Indikerar nytt samtal i samtalslistan.

Internsamtal 
Tryck	på	RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL	för	att	
ringa ett internsamtal.

Uppåt i menyer 
Tryck	på	RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL	för	att	gå	
uppåt en menynivå eller avbryta det du håller på med.

Radera/Avbryt 
Tryck	på	RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL	för	
att	radera	ett	tecken,	stänga	av	alarmet	eller	aktivera/inaktivera	
mikrofonen under ett samtal.



8

Innan du börjar
Välja en plats för basenheten
Basenheten	ska	placeras	på	en	plan	vågrätt	yta	i	en	position	där:

•	 Nätadaptern	når	fram	till	ett	lättåtkomligt	vägguttag.	Försök	aldrig	att	
förlänga nätadapterns kabel.

•	 Basenhetens	telesladd	når	fram	till	telefonjacket.
•	 Den	inte	är	i	närheten	av	en	annan	telefon	–	det	kan	orsaka	störningar.
•	 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, mm.

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	handenheten	och	basenheten	kan	blockera	
radiosignalen.

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

Anslutning till elnätet
VIKTIGT!	Basenheten	måste	användas	med	den	nätadapter	som	har	levere-
rats	med	enheten.	Bruk	av	en	annan	nätadapter	ogiltiggör	de	godkännanden	
denna apparat har fått.

Hantering av batteriet
Batterierna	som	levererats	med	handenheten	kan	skadas	om	den	tappas	eller	
behandlas vårdslöst. Hantera alltid handenheten och batterierna försiktigt.

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 omgivningarna kan ibland orsaka ett kortare avbrott i radiolänken mellan 
handenheten och basenheten under samtal. Signalnivån på handenhetens 
symboldisplay kan blinka tills 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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Förberedelser
Installation och montering
1. Välj en lämplig plats för basenheten.

2. Anslut nätadaptern till 230 V AC, 50 Hz vägguttag. 

P

RED

3. Installation av batteriet.
a. Lägg batteriet i batterifacket och anslut batterikabeln till kontaktstycket 

enligt	figuren.

P

RED

b. Sätt tillbaka batteriluckan genom att placera den över batterifacket och 
försiktigt skjuta den på plats. Se till så att batterikabeln inte kommer i 
kläm mellan telefonens hölje och batteriluckan.

4. Ladda batteriet i 15 timmar. 
Innan du använder handenheten första gången är det viktigt att ladda 
batterierna fullt. Handenheten ger ifrån sig en kort signal när den sitter 
rätt i laddningspositionen.  
Låt handenheten sitta i laddningspositionen i 15 timmar.

5. Anslut basenheten till telefonjacket.

Batteri



10

Menystruktur
I vänteläge, tryck på MENY/OK för att nå menyerna.

Tryck på knapp: 
MENY ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED

Huvudmeny Inkomna Nr Telefonbok

Undermeny Visa samtalslista 

Lagra

Radera

Radera	alla

Visa

Visa poster

System Funktioner Registrering Reset

Bas	signal	

Ringstyrka	

Avregistrera	 
Ton/Puls

R-knappstid

PIN-kod

Alarm	

Rinsignal	

Varningston

Språk 

Eget	namn

Namn/Klocka

Autosvar	

Datum tid 

Ange	bas

Bas	1

Bas	2

Bas	3

Bas	4

PIN?
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Skriva in bokstäver och siffror
Teckentabell
1.	 När	du	har	valt	ett	tecken	flyttas	markören	till	efter	en	kort	paus	till	 

nästa position.
2.	 Du	kan	flytta	markören	inom	texten	med	UPP-/NED-knapparna.
3.	 Tryck	på	C-knappen	för	att	radera	det	senast	inmatade	tecknet.
4.	 Tryck	och	håll	in	C-knappen	för	att	radera	hela	texten.
5.	 Tryck	upprepade	gånger	på	sifferknapparna	för	att	ta	fram	följande	tecken	

till namninmatning i telefonboken:

Teckenuppsättning för det latinska alfabetet

1  _	[mellanslag]	-	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 # # ‘ ’ - .

Teckenuppsättning för det polska alfabetet

1 _	[mellanslag]	-	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 # #

Teckenuppsättning för det norska alfabetet

1  _	[mellanslag]	-	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 #  #

Teckenuppsättning för det grekiska alfabetet

1 _	[mellanslag]	-	1 7 Π	P	Σ	7

2 A	B	Г	2 8 T	Y	Σ	8

3 Δ	E	Z	3 9 X	Σ	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 och stänga av
Slå på och stänga av handenheten
För att stänga av handenheten (ifall du behöver spara på batteriet när  
handenheten är borta från basenheten):

Tryck på LÄGG PÅ och håll den intryckt i ca 4 sekunder. 
Handenhetens display slocknar och telefonen stängs av.

För att slå på handenheten igen: 
Tryck	och	håll	in	LÄGG PÅ eller placera handenheten på basenheten 
eller laddhållaren.

Obs!
•	 När	handenheten	är	avstängd	kan	den	inte	användas	till	att	ringa	samtal,	

inklusive 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	
handenheten under denna tid kommer den att försöka upprätta en länk 
med basenheten.

Låsa och låsa upp knappsatsen
För att låsa knappsatsen, tryck och håll in 	i	ca	4	sekunder	tills	
låssymbolen tänds i displayen.

För att låsa upp knappsatsen, tryck och håll in 	i	ca	4	sekunder 
 tills låssymbolen slocknar.
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Ringa och svara på samtal
Ringa ett samtal
1. Knappa in telefonnumret 

Om	du	gör	ett	fel,	använd	C-knappen	för	att	radera	siffrorna	en	efter	en	
från displayen.

2. Tryck på LYFT LUR  
(Du kan slå numret efter att du har tryckt LYFT LUR för att få kopplingston 
om du vill, men du kommer inte att kunna korrigera några felinslag om du 
gör på det sättet).

Ringa ett lagrat nummer

1.   Tryck	på MENY/OK en gång och sedan på ▼ för att komma 
till	telefonboken.	Tryck	på	MENY/OK för att gå in i telefonboken och 
använd sedan ▲ eller ▼ för att välja den post du vill ringa upp. 

2. Tryck	på	LYFT LUR för att ringa den post du markerat eller 
tryck LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Ringa posterna i nummervisaren
(Fungerar endast om du abonnerar på nummerpresentation.)

1. Tryck	på	▲ för att öppna nummervisarens lista. 
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3. Tryck	LYFT LUR för att ringa det markerade numret eller 
tryck LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

 OBS! Du kan även nå nummervisarens lista genom att trycka 
två gånger på MENY/OK.
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Samtalslängd
Samtalens	längd	syns	i	displayen	15	sekunder	efter	att	samtalet	påbörjats	och	
visas	5	sekunder	efter	att	samtalet	har	avslutats.

Svara på ett samtal
Vid inkommande samtal ringer basenheten och handenheten (ifall inte  
handenhetens ringsignal är avstängd). Om du abonnerar på tjänsten  
Nummerpresentation	visas	numret	eller	namnet	på	den	som	ringer	på	 
displayen.

När telefonen inte sitter i basenheten

Tryck	på	LYFT LUR för att besvara ett inkommande samtal.  
Telefonsymbolen	tänds	i	displayen	när	ett	samtal	är	aktivt.

När telefonen sitter i basenheten
Om telefonen är inställd på automatiskt svar behöver du inte trycka på någon 
knapp för att svara efter att du har lyft handenheten från basenheten.

Avsluta ett samtal

Tryck	på	LÄGG PÅ så att linjeindikatorn på basenheten slocknar.

ELLER

Placera	handenheten	i	basenheten	för	att	avsluta	samtalet.

Volym i hörlur
För att justera volymen i hörluren: 

Tryck	på	▲ eller ▼ under samtal för att höja eller sänka volymen. 
Volymen	kan	justeras	i	5	nivåer.	Efter	att	du	avslutat	samtalet	kommer	 
volymen att förbli på den nivå som du har ställt in.

Stänga av mikrofonen
För att stänga av mikrofonen under ett samtal så att personen i andra änden 
inte kan höra dig.

•	 Tryck	och	håll	in	C-knappen	för	att	stänga	av	mikrofonen.	Tryck	igen	för	
att aktivera mikrofonen.

Sätta handenheten i tyst läge
I vänteläge, tryck och håll in TYST-knappen	i	2	sek.	för	att	stänga	av	

ljudet på handenheten. visas i displayen. Du kan fortfarande ta emot  
samtal som vanligt.

Tryck	och	håll	in TYST-knappen	igen	2	sek.	för	att	sätta	på	ljudet	igen.
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Knapplås
I vänteläge, tryck och håll in låsknappen	2	sek.	för	att	låsa	tangenterna	

på handenheten.   visas i displayen. Du kan fortfarande svara på samtal 
som vanligt med LYFT LUR-knappen.

Tryck	och	håll	in	låsknappen	igen	2	sek.	för	att	låsa	upp	tangenterna	igen.

Ringa posterna i listan för senast slagna nummer

1. Tryck	på	▼ för	att	öppna	listan	på	de	5	senast	slagna	numren.	 
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas 
namnet istället.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3. Tryck	LYFT LUR för att ringa det markerade numret eller 
tryck LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

•	 OBS! Du kan även nå listan genom att trycka på knappen för 
återuppringningslistan.

Lagra posterna i listan för senast slagna nummer

1. Tryck	på	▼	för	att	öppna	listan	på	de	5	senast	slagna	numren.	 
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas 
namnet istället.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3.  Tryck	på	MENY/OK för att komma till LAGRA.

4. Tryck	på	OK och lägg sedan in namn. Se teckentabell på 
föregående sidor för att hitta rätt tecken.

5. Tryck	på	OK.	Nu	kan	du	vid	behov	ändra	numret.

6. Tryck	på	OK.	Nu	kan	du	välja	vilken	ringsignal	som	ska	ljuda	 
när du tar emot samtal från detta nummer.

7. Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland ringsignalerna.

8. Bekräfta	ditt	val	med	OK.

9. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Radera en post i listan för senast slagna nummer

1. Tryck	på	▼	för	att	öppna	listan	på	de	5	senast	slagna	numren.	 
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas 
namnet istället.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma  
till RADERA.

4. Bekräfta	ditt	val	med	OK.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Radera hela listan för senast slagna nummer

1. Tryck	på	▼	för	att	öppna	listan	på	de	5	senast	slagna	numren.	 
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas 
namnet istället.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan två gånger på ▼ för att 
komma till RADERA ALLA.

3. Bekräfta	ditt	val	med	OK.

4. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

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

•	 Tryck	på	SÖK HANDENHET på basstationens undersida. 
Alla	registrerade	handenheter	”ringer”.

För	att	avbryta	”ringandet”:

•	 Tryck	på	LÄGG PÅ-, LYFT LUR- eller C-KNAPPEN på valfri handenhet.

OBS! Om det kommer ett inkommande samtal medan du söker efter 
handenheten kommer ringsignalen att ljuda istället.
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Använda ett system med flera handenheter
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.

•	 Arrangera	ett	treparts	konferenssamtal.

Varje handenhets nummer visas på displayen. Om den uppringda hand- 
enheten	inte	besvarar	samtalet	inom	60	sek.	återgår	den	uppringande	 
handenheten till vänteläge.

Obs!	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.

Ringa ett internt samtal

1. Tryck	på RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL.

2. blinkar och nummer till alla registrerade handenheter visas  
i	displayen	tillsammans	med	en	2:a.

3.	 Använd	siffertangenterna	för	att	ange	numret	på	den	handenhet	du	vill	
ringa ett internt samtal till. Välj önskad handenhet och tryck LYFT LUR för 
att	ringa.	Tryck	9 för att ringa samtliga handenheter.

4. Den	mottagande	handenheten	ljuder	och	displayen	visar	”INT”	samt	din	
handenhets	nummer.	När	motparten	svarar	kopplas	samtalet	upp.

 OBS! Om endast två handenheter är registrerade räcker det med 
att trycka på RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL för att 
ringa direkt till den andra handenheten.

Avsluta ett internt samtal
•	 Tryck	på	LÄGG PÅ för att avsluta samtalet, eller placera 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 MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼-knapparna 
för att komma till INTERNSAMTAL.

2. Tryck	på OK-knappen för att visa alla registrerade handenheter.
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3. Använd	siffertangenterna	för	att	ange	numret	på	den	handenhet	till	vilken	
samtalet ska överföras till.

 Det externa samtalet försätts i vänteläge och den uppringda handenheten 
ringer.

4. Tryck	på	LYFT LUR på den uppringda handenheten för att svara.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ för att lägga på och överföra samtalet.

Arrangera en trepartskonferens
Du kan låta fler än en handenhet delta i ett externt samtal
1.	 Ring	eller	svara	på	ett	externt	samtal	(du	måste	göra	detta	först).

2.	 Följ	punkterna	1-5	ovan	under	”Överföra	ett	samtal”.

3. Tryck	och	håll	in	*	på	den	uppringande	handenheten	för	att	koppla	
upp trepartskonferensen.

4. Båda	handenheter	kan	när	som	helst	avsluta	sitt	deltagande	 
i trepartskonferensen genom att trycka på LÄGG PÅ. Den återstående 
handenheten fortsätter då att vara uppkopplad i det externa samtalet.
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Telefonboken (minnesuppringning)
Lagra ett nummer för uppringning i telefonboken
Du	kan	lagra	upp	till	20	nummer	i	telefonboken.	Varje	nummer	kan	innehålla	
upp	till	32	siffror,	och	kan	lagras	med	ett	namn	med	upp	till	20	tecken	(inklu-
sive	mellanslag).	Du	kan	även	välja	specifika	ringsignaler	för	posterna	i	tele-
fonboken.	Posterna	lagras	i	alfabetisk	ordning.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma till 
telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

3. Tryck	en	gång	till	på	MENY/OK.	Displayen	visar	”LAGRA	NY”.

4. Tryck	på	OK och lägg sedan in namn. Se teckentabell på 
föregående sidor för att hitta rätt tecken.

5. Tryck	på	OK och lägg sedan in numret.

6. Tryck	på	OK.	Nu	kan	du	välja	vilken	ringsignal	som	ska	ljuda	när	 
du tar emot samtal från detta nummer.

7. Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland ringsignalerna.

8. Bekräfta	ditt	val	med	OK.

9. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Sök i telefonboken

1. Tryck på MENY/OK och sedan på ▼ för att komma  
till telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

3. Tryck	in	någon	av	siffertangenterna	för	att	ange	första	bokstaven	 
i	det	namn	du	söker.	Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
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Titta i telefonboken

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma till 
telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK	igen	för	att	öppna	telefonboken.

3. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

4. Tryck	på	MENY/OK för att komma till telefonbokens meny.

5. Tryck	på	▼ en gång för att komma till VISA.

6. Tryck	på	MENY/OK.

7. Använd	▲ och ▼ för att visa namn, nummer och ringsignal för den 
valda posten.

OBS! Om	numret	har	fler	än	12	siffror,	tryck	på	OK-knappen eller C-knappen 
för att gå till vänster eller höger i displayen och se samtliga siffror.

Redigera en post i telefonboken

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma till 
telefonboken.

2. Tryck	på MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

3. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

4. Tryck	på	MENY/OK för att komma till telefonbokens meny.

5. Tryck	på ▼ två gånger för att komma till REDIGERA.

6. Tryck	på	MENY/OK för att visa aktuellt namn.

7. Använd	siffertangenterna	för	att	redigera	namnet	och	tryck	sedan	på	
MENY/OK för att bekräfta.

8. Använd	siffertangenterna	för	att	redigera	numret	och	tryck	sedan	på	
MENY/OK för att bekräfta.
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9. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland ringsignalerna och 
tryck sedan på MENY/OK för att bekräfta.

10. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Radera en post i telefonboken

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma  
till telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

3. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

4. Tryck	på	MENY/OK för att komma till telefonbokens meny.

5. Tryck	på	▼ tre gånger för att komma till RADERA.

6. Tryck	på	MENY/OK för att radera posten.

7. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Radera alla poster i telefonboken

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma  
till telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

4. Tryck	på	MENY/OK igen för att komma till telefonbokens meny.

5. Tryck	på	▼ fyra gånger för att komma till RADERA ALLA.

6. Tryck	på	MENY/OK. Displayen visar KONFIRM (bekräfta).

7. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

8. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Kontrollera telefonbokens kapacitet

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma  
till telefonboken.

2. Tryck	på	MENY/OK igen för att öppna telefonboken.

3. Tryck	på	MENY/OK igen för att komma till telefonbokens meny

4.  Tryck	på	▼ fem gånger för att komma till KAPACITET.

5. Tryck	på	MENY/OK.	Displayen	visar	hur	många	poster	som	finns	
inlagda	(t.ex.	14/20).

6. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Nummerpresentation
Obs! För att abonnera på denna tjänst måste du kontakta din teleoperatör.

Nummervisare	låter	dig	se	telefonnumren	på	de	som	ringer	på	handenhetens	
display	innan	du	svarar.	Telefonen	lagrar	numren	för	de	10	senaste	inkom-
mande samtalen (både om du svarat på samtalet eller inte) så att du kan 
ringa tillbaka till dem senare.

Om du i telefonboken har lagrat något av de nummer som har ringt dig visas 
namnet	i	stället	för	numret.	Telefonen	kommer	även	att	ringa	med	den	ring-
signal du eventuellt har lagrat.

När	nummervisarens	lista	är	full	kommer	nästa	inkommande	samtal	att	skriva	
över det äldsta. Om du har nya poster i nummervisaren kommer displayen att 
visa	”X	NYA	SAMTAL”..

Visa posterna i nummervisaren
(Fungerar endast om du abonnerar på nummerpresentation.)

1. Tryck	på	▲ för att öppna nummervisarens lista. 
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3. Tryck	för	att	visa	numret	till	den	valda	posten	(om	du	har	lagrat	
namnet så att namnet visas i listan).

4. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma till VISA.



23

5. Tryck	på	MENY/OK. Displayen visar tid och datum för när samtalet 
kom in.

6. Tryck	på	MENY/OK för att återgå till den föregående menyn.

Radera en post i nummervisaren

1. Tryck	på	▲ för att öppna nummervisarens lista. 
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.

2. Använd	▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.

3. Tryck	på	MENY/OK för att komma till nummervisarens meny.

4. Tryck	på ▼	en	gång	för	att	komma	till	RADERA.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Radera alla poster i nummervisaren

1. Tryck	på	▲ för att öppna nummervisarens lista. 
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.

2. Tryck	på	MENY/OK för att komma till nummervisarens meny.

3. Tryck	på	▼ två gånger för att komma till RADERA ALLA.

4. Tryck	på	MENY/OK. Displayen visar KONFIRM (bekräfta).

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Telefoninställningar
Ställa in tid och datum
Ställa in datumformat

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▲ två gånger för att 
komma till DATUM/TID.

3. Tryck	på	MENY/OK för att komma till DATUMFORMAT.

4. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att växla 
mellan	DD-MM-ÅÅ	och	MM-DD-ÅÅ.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Ställa in tidsformat

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▲ två gånger för att 
komma till DATUM/TID.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ en gång för att komma 
till TIDSFORMAT. 

4. Tryck	på	MENY/OKoch använd sedan ▲ och ▼ för att växla 
mellan	12-TIM	och	24-TIM.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Ställa in datum

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▲ två gånger för att 
komma till DATUM/TID.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till ANGE DATUM. 

4. Tryck	på	MENY/OK och ange sedan aktuellt datum med 
siffertangenterna.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Ställa in tid

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▲ två gånger för att 
komma till DATUM/TID.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till ANGE TID. 

4. Tryck	på	MENY/OK och ange sedan aktuell tid med 
siffertangenterna.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Alarminställningar
När	alarmet	är	aktiverat	visas	alarmsymbolen	 	i	displayen.	När	alarmet	
ljuder blinkar alarmsymbolen. Du kan stänga av alarmet med vilken knapp 
som	helst.	Alarmsignalen	ljuder	i	45	sekunder	om	du	inte	stänger	av	det.	 
Om	snoozefunktionen	är	aktiverad	ljuder	alarmet	igen	efter	7	min.

OBS!
•	 Du	kan	stänga	av	alarmet	med	vilken	knapp	som	helst	även	om	

tangentlåset är aktiverat när alarmet ljuder.

•	 Alarmsignalen	ljuder	med	samma	volym	som	ringsignalen.	Dock,	om	
handenhetens	ringsignal	är	avstängd	ljuder	alarmsignalen	på	nivå	1.

•	 Om	någon	talar	i	telefonen	när	tidpunkten	för	alarm	nås	ljuder	en	signal	 
i handenhetens högtalare.

•	 Om	någon	försöker	koppla	upp	ett	samtal	när	tidpunkten	för	alarm	nås	
ljuder ingen alarmsignal. Om snoozefunktionen är aktiverad ljuder istället 
alarmet	när	tidpunkten	för	snooze	har	nåtts	(efter	7	min.).

Ställa in alarm

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK. ALARM visas i displayen.

3. Tryck	igen	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
växla mellan AV och PÅ.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

Om du väljer att aktivera alarmet ombeds du att ange tid:
1. Ange	önskad	tid	med	siffertangenterna.

2. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta. SNOOZE visas i displayen.

3. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att växla 
mellan AV och PÅ.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Handenhetens inställningar
Ställa in handenhetens ringsignal

Internsamtal

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ en gång för att komma 
till RINGSIGNAL.

3. Tryck	på	MENY/OK. INT MELODI visas i displayen.

4. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
bläddra	mellan	ringsignalerna	(5	st.).

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Externsamtal

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ en gång för att komma 
till RINGSIGNAL.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ en gång. EXT MELODI visas  
i displayen.

4. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
bläddra	mellan	ringsignalerna	(5	st.).

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Ange ringvolym

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ en gång för att komma 
till RINGSIGNAL.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till RINGSTYRKA.

4. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att ställa 
in	önskad	ringvolym	(VOLYM	AV	samt	1-5).

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Varningssignaler
Det	finns	tre	olika	fabriksinställda	signaler.	Dessa	kan	du	stänga	av.

a.	 Tangentljud.
b. Varningssignal för svagt batteri.
c. Varningssignal om handenheten kommer utanför basenhetens räckvidd.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till VARNINGSTON.

3. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan▲ och ▼ för att 
bläddra mellan KNAPPLUD, SVAGT BATT och INGEN RKVIDD.

4. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan▲ och ▼ för att växla 
mellan AV och PÅ.

5. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

6. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Ställa in handenhetens språk
Tillgängliga	språk	är:	engelska,	tyska,	franska,	italienska,	turkiska,	spanska,	
tjeckiska,	grekiska,	svenska,	danska/norska,	holländska,	finska,	polska.	

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till SPRÅK.

3. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan▲ och ▼ för att 
bläddra mellan språken.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Namnge handenheten

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ fyra gånger för att 
komma till EGET NAMN.

3. Tryck	på	MENY/OK och ange sedan önskat namn med 
siffertangenterna.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Ange vad som ska visas i displayen i vänteläge

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ fem gånger för att 
komma till NAMN/KLOCKA.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan ▲ och ▼ för att växla mellan 
VISA NAMN och VISA KLOCKA.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Aktivera/inaktivera autosvar
Om du har autosvar aktiverat behöver du vid inkommande samtal inte trycka 
på LYFT LUR om du tar telefonen direkt ur basenheten.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till FUNKTIONER.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ sex gånger för att 
komma till AUTOSVAR.

3. Tryck	på	MENY/OK och sedan▲ och ▼ för att växla mellan 
AV och PÅ.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Basenhetens inställningar
Ange ringsignal

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till SYSTEM.

2. Tryck	på	MENY/OK för att komma till BAS SIGNAL.

3. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
bläddra	mellan	ringsignalerna	(5	st.).

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Ange ringvolym

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till SYSTEM.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ för att komma till 
RINGSTYRKA.

3. Tryck	igen	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
ställa	in	önskad	ringvolym	(VOLYM	AV	samt	1-5).

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Ändra uppringningstyp
Du bör alltid låta uppringningstypen vara inställd på TONE (även kallad 
DTMF).	Telefonen	ska	endast	vara	inställd	på	pulsval	om	den	är	ansluten	till	
en gammal växel som endast är kompatibel med pulsval. Uppringningstypen 
kan ändras i basenhetens menyer.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till SYSTEM.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ tre gånger för att 
komma till TON/PULS.

3. Tryck	på	MENY/OKoch använd sedan ▲ och ▼ för att växla 
mellan TONVAL och PULSVAL.

4. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val.

5. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Byte av PIN-kod
Den	fabriksinställda	PIN-koden	är	0000.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till SYSTEM.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ fem gånger för att 
komma till PIN KOD.

3. Tryck	på	MENY/OK. Displayen visar PIN?.

4. Ange	befintlig	PIN-kod	med	siffertangenterna	och	bekräfta	med MENY/OK.

5. Ange	ny	PIN-kod	med	siffertangenterna	och	bekräfta	med	MENY/OK.

6. Ange	ny	PIN-kod	med	siffertangenterna	igen	och	bekräfta	med MENY/OK.

7. Tryck	på	LÄGG PÅ två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.
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Registrering av handenhet
Handenheten som har levererats med basenheten är redan registrerad till 
den,	så	du	behöver	inte	registrera	den.	Men	om	du	har	köpt	extra	handenhe-
ter separat behöver du registrera dem. Varje basenhet kan registreras för upp 
till	fem	handenheter	samtidigt.	En	handenhet	kan	endast	vara	registrerad	till	
en basenhet samtidigt.

Registrera en ny handenhet till basenheten
Se	till	att	handenheten	du	registrerar	är	i	vänte-/ursprungsläget.

1.	 Tryck	och	håll	in	SÖK HANDENHET-knappen på undersidan av 
basenheten.	Håll	in	knappen	i	minst	5	sekunder.	Den	kommer	att	vara	 
i	registreringsläge	i	ca	1	min.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ fyra gånger för att 
komma till REGISTRERING.

3. Tryck	på	MENY/OK.

4. Tryck	igen	på	MENY/OK. Displayen visar PIN?.

5. Ange	PIN-kod	med	siffertangenterna.	Den	fabriksinställda	PIN-koden	 
är 0000.

6. Tryck	på	MENY/OK	för	att	bekräfta	PIN-koden.	Displayen	visar	
SÖKER.

Om registreringen lyckas ljuder en signal.

Om registreringen misslyckades, se till att du inte väntade för länge mellan 
stegen ovan. Om du fortfarande inte kan registrera handenheten, kontakta 
kundtjänst.

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

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till SYSTEM.

2. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▼ två gånger för att 
komma till AVREGISTRERA.

3. Tryck	på	MENY/OK.	Displayen	visar	PIN?.

4. Ange	PIN-kod	med	siffertangenterna.	Den	fabriksinställda	PIN-koden	 
är 0000.
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5. Tryck	på	MENY/OK och använd sedan ▲ och ▼ för att 
bläddra	mellan	de	registrerade	handenheterna	(om	det	finns	fler	än	en).

6. Tryck	på	MENY/OK för att bekräfta ditt val. Den valda handenheten 
kommer då att avregistreras.

7. Tryck	på	LÄGG PÅ tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

Registrera till en basenhet av ett annat märke
Telefonen	kan	registreras	till	valfri	GAP-kompatibel	basenhet.	Du	kan	även	
registrera	andra	GAP-kompatibla	handenheter	till	din	basenhet.	Vi	garanterar	
inte att alla funktioner eller meddelanden i displayen kommer att vara tillgäng-
liga vid användande av andra tillverkares utrustning.

1. Följ instruktionerna i basenhetens bruksanvisning om hur du försätter 
basenheten i registreringsläge.

2. Följ instruktionerna i handenhetens bruksanvisning för att registrera 
handenheten	(till	exempel,	Registrera	en	ny	handenhet	till	basenheten).	
Om	du	behöver	ange	en	PIN-kod	till	basenheten,	titta	i	basenhetens	
bruksanvisning.

Återställning av telefonen
Du kan återställa alla dina inställningar. Vid en återställning raderas alla per-
sonliga inställningar. Även listorna för inkommande och uppringda nummer 
raderas.	Endast	telefonboken	stannar	i	minnet.

1. Tryck	på	MENY/OK och sedan på ▲ en gång för att komma 
till RESET.

2. Tryck	på	MENY/OK. Displayen visar PIN?.

3. Ange	befintlig	PIN-kod	med	siffertangenterna	och	bekräfta	med	
MENY/OK. Displayen visar KONFIRM (bekräfta).

4. Tryck	på	MENY/OK	för	att	bekräfta.	Telefonen	återställs	till	
fabriksinställningarna.
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Felsökning
Kontrollera först att:
•	 Du	följt	stegen	i	avsnitt	”Installation	och	montering”.

•	 Alla	kontakter	sitter	ordentligt	i	sina	uttag.

•	 Spänningen	är	påslagen	till	vägguttaget.

•	 Telefonens	batteri	är	korrekt	och	rätt	installerat	och	att	det	inte	är	uttjänt.

Vardagligt bruk
”Jag kan inte ringa eller ta emot samtal.”
•	 Om	handenhetens	display	är	blank	kan	den	vara	avstängd.	Tryck	på	

LÄGG PÅ för att slå på den igen.

•	 Kontrollera	att	basenhetens	nätadapter	sitter	korrekt	i	vägguttaget	och	att	
spänningen	är	påslagen	till	vägguttaget.	Basenheten	behöver	ström	för	
normal drift av telefonen, inte bara för att ladda handenhetens batteri.

•	 Kontrollera	att	du	använder	den	telefonkabel	som	levererades	med	
apparaten.	Andra	telefonkablar	fungerar	eventuellt	inte.

•	 Flytta	handenheten	närmare	basenheten.

•	 Kontrollera	symbolen	för	batterinivån	på	displayen.	Om	nivån	är	för	låg,	
sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddhållaren för att ladda 
upp batteriet.

•	 Dra	ur	nätadaptern	ur	vägguttaget,	vänta	några	sekunder	och	sätt	sedan	 
i den igen. Detta kan lösa problemet.

”Det händer inget när jag trycker på knapparna.”
•	 Se	till	att	batteriet	är	korrekt	installerat.	Kontrollera	symbolen	för	

batterinivån på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten 
på basenheten eller i laddhållaren för att ladda upp batterierna.

”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,	helst	högre	upp	om	möjligt,	 
eller längre bort från annan elektrisk utrustning.

•	 Om	du	har	mer	än	en	handenhet	registrerade	till	samma	basenhet,	
kontrollera att inte någon av de andra handenheterna använder linjen.

•	 Kontrollera	att	telefonkabeln	är	korrekt	isatt	och	att	du	använder	den	
telefonkabel	som	levererades	med	apparaten.	Andra	telefonkablar	
fungerar eventuellt inte.
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”Det är störningar och brus på linjen.”
•	 Flytta	handenheten	närmare	basenheten	eller	till	en	annan	position.

•	 Pröva	att	flytta	basenheten	så	att	den	inte	befinner	sig	nära	annan	
elektrisk utrustning, 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.

”Handenheten ”piper” under samtal.”
•	 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	nivån	är	för	låg,	
sätt tillbaka handenheten på basenheten för att ladda upp batteriet.

”Nummerpresentationen fungerar inte.”
•	 Du	måste	abonnera	på	tjänsten	Nummerpresentation.	Kontakta	din	

teleoperatör.

•	 Den	som	ringer	kan	ha	dolt	nummer,	eller	så	kan	de	ringa	från	ett	nät	
som inte översänder samtals-ID (det kan till exempel vara genom en 
företagsväxel, eller utlandssamtal).

”När jag försöker ringa hör jag en upptagetton.”
•	 Om	du	har	mer	än	en	handenhet	registrerade	till	samma	basenhet,	

kontrollera att inte någon av de andra handenheterna använder linjen.

”Volymen i hörluren är låg när jag ringer ett samtal.”
•	 Se	till	att	du	håller	hörluren	ordentligt	mot	ditt	öra.

•	 Justera	volymen	med	knapparna	↑ och ↓.

Användning av flera handenheter
”Jag kan inte överföra ett samtal.”
•	 Se	till	att	den	andra	handenheten	finns	inom	basenhetens	

räckviddsområde.

•	 Försäkra	dig	om	att	du	slår	rätt	nummer	till	den	andra	handenheten	 
(1-5	eller	ALL	för	alla	handenheter).

Batteri
”Batteri tar slut på en timme eller två.”
•	 Se	till	att	ladda	batteriet	fullt	före	första	användning.	Batteriet	bör	laddas	

upp	till	15	timmar	första	gången	för	att	erhålla	full	kapacitet.

•	 Rengör	laddkontakterna	på	basenheten	med	en	ren	torr	trasa.

•	 Kontrollera	att	basenhetens	nätadapter	sitter	korrekt	i	vägguttaget	och	att	
spänningen är påslagen till vägguttaget.
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”Jag har försökt att ladda batteriet, men får fortfarande varning om att 
batterinivån är låg.”
•	 Om	du	kontrollerat	ovanstående	punkter	och	fortfarande	har	problem	

måste du byta batteriet. Är du osäker på vilket batteri du ska använda, 
kontakta inköpsstället.

•	 Kasta	aldrig	dina	uttjänta	batterier	i	soporna	eller	i	naturen	utan	
lämna dem alltid till ett inlämningsställe, återvinningscentral eller till 
inköpsstället.

Rengöring
Rengör	med	en	mjuk	trasa.	Använd	aldrig	lösningsmedel	eller	starka	 
rengöringsmedel då dessa kan skada produkten.

Avfallshantering
När	du	ska	göra	dig	av	med	produkten	ska	detta	ske	enligt	lokala	föreskrifter.	
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer
Standard:	 DECT	 
	 	 (Digital	Enhanced	Cordless	 
	 	 Telecommunications)

Frekvensområde:	 1.88	till	1.9	GHz	(20	MHz	bandbredd)

Räckvidd:	 Upp	till	300	m	utomhus,	 
	 	 upp	till	50	m	inomhus

Batteritider: Standbytid:	 ca	100	tim. 
  Taltid:	 	 ca	10	tim. 
  Laddtid:	 	 15	tim.

Strömförsörjning, handenhet:	 1	x	400	mAh	NiMH	2,4	V	 
  laddningsbart batteripack

Strömförsörjning, basenhet:	 6	V	DC,	 
	 	 300	mA	via	nätadapter	230	V	AC,	50	Hz

Uppringningstyp:	 Ton,	puls

Kompatibilitet:	 GAP
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