


Gratulerar 
Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av 
den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa 
denna manual och spara den så att du kan ta fram den om du behöver 
konsultera den. 

Säkerhetsanvisningar 
För att minska risken för elektriska stötar eller andra skador ber vi dig 
följa nedanstående säkerhetsanvisningar. 
 
1. Läs denna bruksanvisning noga och följ dess anvisningar. 
2. Vid rengöring, koppla ur telefonen, och rengör med en torr 
dammtrasa. Använd ej rengöringsmedel eller vätskor. 
3. Placera ej föremål på telefonkabeln så att denna skadas. 
4. Använd ej telefonen i våta eller fuktiga utrymmen eller där det finns 
risk för explosion. 
5. Undvik att spilla vätskor på telefonen. 
6. Använd bara den strömadapter som medföljer telefonen. 
7. Telefonen är konstruerad för att användas i temperaturer mellan 5-
45 grader C. 
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1. Upp < > knapp 
2. Meny <MENU> knapp 
3. Telefonbok < > 

knapp 
4. Ner < > knapp 
5. Mem <MEM> knapp 
6. <OGM> knapp 
7. <M1 ~ M5> knappar 
8. Volym + (V+) knapp 
9. Volym - (V-) knapp 
10. Högtalartelefon knapp 
11. <MUTE> knapp 
12. Redial/pause <RD/P> 

knapp 

13. <R> knapp 
14. <Ok> knapp 
15. < > knapp 
16. < > knapp 
17. < > knapp 
18. < > knapp 
19. <DEL> knapp 
20. Skärm 
21. New (On/Off) lysdiod, 

Nytt samtal/Under 
användning/Nya 
meddelanden 

22. LED 
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Funktionslista 
 

1. Nummerpresentation 

2. 4,8 kbps/9,6 kbps Sampling rate (ljudkvalitet) 

3. 45 minuters inspelningstid 

4. Upp till 59 inspelade meddelanden och 3 utgående 

meddelanden (OGM1 – OGM3) 

5. Val av längd på meddelanden 

6. Möjlighet att ställa tillträdeskod 

7. Lagrar upp till 99 inkommande samtals nummer och namn 

samt dag och tid. 

8. Lagrar upp till 50 utgående samtals nummer och namn 

samt dag och tid. 

9. Fem stycken enknappsminnen och 10 stycken två-

knappsminnen. 

10. Lagrar 120 namn och nummer i telefonboken. 

11. Snabb sökfunktion 
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12. Kan kopiera inkommmande och utgående samtal till 

telefonboken. 

13. Val av språk 

14. Visar dag och tid 

15. Lampa som indikerar nya samtal 

16. Val av skärmens kontrast 

17. Funktion för snabb nummerslagning 

18. Skärmen visar inkommande och utgående telefonnummer 

19. Skärmen har bakgrundsbelysning 

20. Lampa visar när telefonen används 

21. Återuppringning 

22. Högtalartelefon 
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Innan du använder telefonen Innan du använder telefonen 
  

Förpackningens innehåll: Förpackningens innehåll: 
  
Förpackningen innehåller följande: Förpackningen innehåller följande: 

• En basenhet • En basenhet 
• En telefonkabel • En telefonkabel 
• Två teleproppar (SE, FI) • Två teleproppar (SE, FI) 
• Bruksanvisning • Bruksanvisning 
• Strömadapter (9V) • Strömadapter (9V) 

  

Ansluta telefonkabeln Ansluta telefonkabeln 
  

1. Anslut ena ändan av telefonkabeln till telefonens anslutning 
(LINE) på baksidan av enheten och den andra till 
telefonproppen. Anslut teleproppen till telejacket. 

1. Anslut ena ändan av telefonkabeln till telefonens anslutning 
(LINE) på baksidan av enheten och den andra till 
telefonproppen. Anslut teleproppen till telejacket. 

2. Anslut spiralkabeln till telefonluren och den andra änden till 
undersidan av telefonen. 

2. Anslut spiralkabeln till telefonluren och den andra änden till 
undersidan av telefonen. 

3. Anslut strömadapterns kabel till telefonens strömingång. 
Anslut strömadaptern till ett vägguttag. 

3. Anslut strömadapterns kabel till telefonens strömingång. 
Anslut strömadaptern till ett vägguttag. 
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Kort beskrivning av knapparna vning av knapparna 
  

 
• I standby-läge, tryck på denna knapp, enheten 

meddelar ”Announcement1” eller ”Announcement2”. 
• Tryck och håll ner denna knapp för att slå på/av 

telefonsvararen. Enheten meddelar ”Answering machine 
on” eller ”Answering machine off”. 

• Stoppa en uppspelning eller en inspelning samt även backa 
till standbyläge. 

 

 
• Tryck för att visa menyn på skärmen. 

 

 
• Tryck och håll nere för att spela in svarsmeddelande. Tryck 

igen för att spela upp meddelandet samt för att repetera. 
 

 
• När luren är pålagd, tryck och håll nere tills en signal ljuder. 

Då startas inspelningen av pågående samtal (diktafon). 
• Vid uppspelning, tryck för att spela upp nästa inspelade 

meddelande. 
 

  
• Tryck för att gå in i telefonboken 
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• Sekretessknapp. Tryck för att stänga av mikrofonen. 
• Tryck igen för att sätta på mikrofonen. 

 

  
• Tryck för att spela upp meddelanden 
• Vid uppspelning, tryck på denna knapp för att pausa. (Efter 

ca: 30 sek så startas uppspelningen igen eller efter att du 
trycker på denna knapp igen). 

 

 
• Används för att bläddra genom inkommande/utgående 

nummer eller menyer. 
 

 
• Används för att radera siffror eller meddelanden 

 

 
• Används för att bekräfta eller för att ringa upp inkommande 

eller utgående ringda nummer. 
 

 
• Används under pågående samtal för att höja eller sänka 

volymen i telefonluren eller högtalaren. 

 
• Används för att aktivera högtalartelefonen. 

 

 

8 



 
• Används för återuppringning. 
• Tryck för att införa paus vid nummerslagning. 
• I standby läge så används denna knapp för att visa 

utgående uppringda nummer. 
 

 
• Tryck för att lagra fem olika telefonnummer som kan ringas 

upp genom ett knapptryck. 

 
• Används för att lagra fem olika telefonnummer (M1-M5) 

samt tio kortnummer. 
 

 
• Tryck på denna knapp och sedan på en siffra från 0 till 9 för 

att ringa upp förlagrat telefonnummer. 
 

 
• Används för att parkera samtal, växla mellan två samtal eller 

koppla upp trepartssamtal.  
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



Grundläggande funktioner ande funktioner 
  

Avgiftbesparande funktion Avgiftbesparande funktion 
Denna funktion sparar samtalsavgift för dig när du inte är hemma och 
vill lyssna av din telefonsvarare. 
 
Om det finns meddelanden i röstbrevlådan som ej är avlyssnade 
svarar telefonen efter andra signalen, om det ej finns meddelanden 
svarar telefonen efter fyra signaler. 
 

Volymkontroll för telefonlur och 
uppspelning 
När du talar i luren eller avlyssnar meddelanden, tryck  eller  för 
att justera ljudvolymen. Fyra olika lägen kan väljas. 
 

Ringsignalens ljudnivå 
Sätt omkopplaren för ringsignalens volym till önskad position 
(LO/MID/HI). För att få högsta volym, flytta omkopplaren till HI, för att 
få en medel volym, flytta omkopplaren till MID och för den lägsta nivån, 
sätt omkopplaren i LO. 
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Förberedande nummerslagning 
När luren ligger på kan man slå ett telefonnummer. Om du slår fel, 
tryck på  för att radera senast slagna siffra. För att koppla upp 
samtalet, lyfter du på luren eller aktiverar högtalartelefonen. Du kan 
mata in maximalt 32 siffror. 

 
Automatisk namnvisning 
Vid inkommande samtal kommer namnet på uppringaren att visas på 
skärmen om namnet finns med i telefonboken. 
 

Sekretessknapp 
Om du under ett samtal trycker på  kommer telefonlurens mikrofon 
att kopplas ur och personen i andra änden kan ej höra vad som sägs i 
rummet. Genom att trycka på  en gång till kopplas mikrofonen in 
igen. 
 

Skärmens bakgrundsbelysning 
När luren ligger på tänds bakgrundsbelysningen i ca: 15 sekunder då 
en knapp används eller när telefonen ringer. När luren lyfts är 
bakgrundsbelysningen ständigt på (när telefonen är ansluten korrekt). 
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R-knappens användning 
Konsultera din operatör för vilka tjänster denna erbjuder. T ex växla 
mellan samtal eller trepartssamtal. 
Om du inte abbonerar på denna tjänst hos din operatör och trycker på 
denna knapp under tiden du talar i telefon så kommer samtalet att 
avbrytas. 
 

Återuppringning 
Lyft luren eller tryck på  och tryck sedan på knappen  för att 
ringa upp det senast slagna numret. 
 

Paus-funktion 
När du sparar ett telefonnummer i telefonboken eller använder dig av 
förberedande nummerslagning kan det ibland vara nödvändigt att 
infoga en paus, t ex när du ringer genom en växel och måste slå en 
nolla för att komma ut på linjen. Använd då knappen  för att införa 
en paus i siffersekvensen. 
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Telefonboken 
 
a. Lägg till namn och telefonnummer 
 

 
 
1. Tryck  för att komma till telefonboken. Skärmen visar SEARCH 
ADD  och SEARCH blinkar. Tryck  eller  för att välja ADD. Tryck 

 för skapa en ny post. 
2. Börja mata in telefonnumret. Använd knappen  för att radera 
senaste inmatade siffra. Upp till 24 siffror kan matas in. 
3. Efter att ha matat in telefonnumret, tryck på  en gång, sedan så 
skall namnet skrivas in 
4. Använd knapparna för att skriva in kontaktens namn. Om nästa 
bokstav befinner sig på samma knapp som föregående måste du först 
trycka  för att sedan välja rätt bokstav. Tryck på  för att radera 
senaste skrivna bokstav 
5. Efter att ha matat in telefonnumret, tryck på <phonebook> en gång 
och kontakten lagras eller tryck på  för att gå ur utan att spara. 
 
b. Granska namn och telefonnummer i telefonboken 
1. Tryck  för att komma till telefonboken. Skärmen visar SEARCH 
ADD  och SEARCH blinkar. Tryck <phonebook> för att visa sparade 
poster. 
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2. Du kan använda  eller  för att bläddra genom kontaktlistan. Du 
kan också snabbsöka genom att skriva första bokstaven i namnet på 
den kontakt du söker. Listan hoppar då fram till första kontakten med 
den begynnelsebokstaven som finns i telefonboken. 
 
OBS! Om ett telefonnummer är mer än 15 siffror långt kommer de 
andra siffrorna att visas efter ca: 8 sekunder. 
 
c. Snabbuppringning från telefonboken 
När du granskar kontakterna med knapparna  eller  i 
telefonboken kan du ringa upp den kontakt som visas på skärmen 
genom att trycka på  
 
d. Att radera en enstaka kontakt ur telefonboken 
När du under granskning av telefonboken bläddrat fram till den kontakt 
du vill radera, tryck en gång på , skärmen visar DELETE?, tryck en 
gång till på  för att bekräfta raderingen. 
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Kortnummer 
a. Lagra ett telefonnummer som kortnummer 
Du kan lagra tio telefonnummer som kortnummer. 
Tryck på  och skärmen visar STORE NUMBER, slå sedan det 
telefonummer du vill lagra. Du kan lagra upp till 24 siffror i ett 
telefonnummer. Använd knappen  för att radera senast slagna siffra. 
När detta är klart, tryck på  och slå den siffra (0-9) du vill ange som 
kortnummer. Skärmen visar AX där X är är kortnumret. När detta är 
gjort återvänder telefonen till standby-läge. 
 
OBS! Om du vill uppdatera ett kortnummer, måste du lagra detta på 
nytt. 
 
b. Ringa ett kortnummer 
a. När luren ligger på: tryck på  och sedan på den siffra för 
kortnumret (0-9) som då visas på skärmen, tryck sedan på . Efter 
två sekunder rings numret upp. 
 
b. När du lyft luren: tryck på   och sedan på den siffran för 
kortnumret (0-9). Telefonen kopplar upp samtalet. 
 
c. Granska kortnumren 
När luren ligger på, tryck  och sedan siffran för kortnumret du 
önskar, skärmen visar telefonnumret. 
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Snabbknappar 
a. Lagra ett telefonnummer med snabbknappen 
Du kan lagra fem telefonnummer på snabbknapparna (m1-m5) 
Tryck  och skärmen visar STORE NUMBER, slå det telefonnummer 
du önskar lagra. Du kan lagra upp till 24 siffror i ett telefonnummer. 
Använd knappen  för att radera senast slagna siffra. 
Tryck därefter på den av snabbknapparna du vill använda (m1-m5). 
När du är klar återvänder telefonen till standby-läge. 
 
OBS! Om du vill uppdatera ett telefonnummer, måste du lagra detta på 
nytt. 
 
b. Ringa ett telefonnummer med snabbknappen 
a. När luren ligger på: tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), tryck 
sedan på . Efter två sekunder rings numret upp. 
b. När du lyft luren: tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), telefonen 
kopplar upp samtalet. 
 
c. Granska telefonnumren på snabbuppringningsknapparna 
När luren ligger på, tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), skärmen 
visar telefonnumret. 
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Telefonsvararen Telefonsvararen 
  
När telefonsvararen är aktiverad kan den ta emot meddelanden, 
användas som diktafon samt spela in pågående samtal. Enheten kan 
lagra 59 meddelanden totalt. Maximal längd på ett inkommande 
meddelande kan vara mellan 1 eller 2 minuter, beroende på inställning. 
Fabriksinställningen är 2 minuter. 

När telefonsvararen är aktiverad kan den ta emot meddelanden, 
användas som diktafon samt spela in pågående samtal. Enheten kan 
lagra 59 meddelanden totalt. Maximal längd på ett inkommande 
meddelande kan vara mellan 1 eller 2 minuter, beroende på inställning. 
Fabriksinställningen är 2 minuter. 
I standby-läge visar skärmen antalet meddelanden samt antalet samtal. 
Om nya meddelanden kommit eller det finns missade samtal kommer 
skärmen att växla mellan att visa antalet meddelanden/antal samtal 
med antal nya meddelanden/missade samtal med 2 sekunders 
intervall. Om minnet är fullt, visas MEMORY FULL. 

I standby-läge visar skärmen antalet meddelanden samt antalet samtal. 
Om nya meddelanden kommit eller det finns missade samtal kommer 
skärmen att växla mellan att visa antalet meddelanden/antal samtal 
med antal nya meddelanden/missade samtal med 2 sekunders 
intervall. Om minnet är fullt, visas MEMORY FULL. 
  

 
 
1. Aktivera telefonsvararen 
Tryck på  för att sätta på eller stänga av telefonsvararen. En 
förinspelad röst kommer att säga ”Answering machine on, 
announcementX” eller”Answering machine off”. När telefonsvararen är 
aktiverad lyser lysdioden på telefonen. 
 

2. Inställning av antal ringsignaler innan 
svar 
I menyn kan du välja efter hur många signaler telefonsvararen skall 
svara (2-9) eller avgiftsbesparande funktion (Toll Save). Om du väljer 
Toll Save kommer telefonsvararen att svara efter 2 signaler om det 
finns nya meddelanden, annars efter 4 signaler. 
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3. Spara och avlyssna meddelanden 
I standby-läge, tryck på  för att avlyssna meddelanden. Om det 
finns nya meddelanden kommer dessa att spelas upp först. Tryck på 

för att spela nästa meddelande, tryck på  för att repetera 
meddelandet. Tryck snabbt två gånger på  för att spela upp det 
föregående meddelandet. För att avbryta uppspelning, tryck på . 
Om ett meddelande spelas in samtidigt som någon ringer så kommer 
MSG att visas på skärmen som talar om att någon ringer. 
  

 
 
4. Radera meddelande 
Under avlyssning av meddelande tryck på , på skärmen visas 
DELETE? Tryck på  en gång till för att radera aktuellt meddelande. 
För att radera alla meddelanden (när telefonen befinner sig i standby-
läge), tryck och håll ner  knappen i ca: 3 sekunder, på skärmen 
visas DELETE ALL? tryck på  igen för att bekräfta radering av alla 
meddelanden. 
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5. Inspelning 
Du måste spela in en svarsmeddelande, som kommer att spelas upp 
då du inte svarar i telefonen. 
a. OGM1 
OGM1 är ett vanligt svarsmeddelande med inspelningsfunktion där den 
uppringade personen ombeds tala in sitt meddelande. Om du ej spelat 
in OGM1 kommer telefonen att på engelska spela upp ”Please leave a 
message after the beep”. 
Om du vill ändra utgående meddelande gör du enligt följande: 
1. När OGM1 är valt, tryck och håll ner  i ca: två sekunder, en ton 
hörs. Släpp knappen. 
2. Inspelningen avbryts efter 60 sekunder. Du kan själv avbryta 
inspelningen genom att trycka på . Utgående meddelande OGM1 
spelas omedelbart upp. Vill du lyssna igen, tryck på . Skärmen 
visar då också Play OGM. 
b. OGM2 
OGM2 är ett svarsmeddelande utan inspelningsfunktion där den 
uppringade personen ej kan  tala in sitt meddelande. Om du ej spelat 
in OGM2 kommer telefonen att på engelska spela upp ”Please call 
later”. 
Om du vill ändra meddelandet gör du enligt följande: 
1. När OGM2 är valt, tryck och håll ner  i ca: två sekunder, en ton 
hörs. Släpp knappen. 
2. Inspelningen avbryts efter 60 sekunder. Du kan själv avbryta 
inspelningen genom att trycka på . Utgående meddelande OGM2 
spelas omedelbart upp. Vill du lyssna igen, tryck på . Skärmen 
visar då också Play OGM. 
För att radera ditt svarmeddelande (vid uppspelning) så gör följande, 
tryck på  knappen en gång, på skärmen visas DELETE?., tryck på 

 

19 



 en gång till för att radera. Standard svarsmeddelandet ”Please call 
later” kommer att användas. 
c. OGM3 
OGM3 som finns i telefonen är inspelat på fabriken och kan inte 
ändras. Inkommande meddelandet kan ej spelas in men 
telefonsvararen kan fjärrstyras. 
OGM3 aktiveras då minnet är fullt eller mer än 59 meddelanden 
kommit in. OGM3 lämnar  då meddelandet ”Memory full.” 
d. Använd diktafonen 
Diktafonen är en inspelning som kan avlyssnans av alla som har 
tillgång till telefonen. Inspelningarna lagras i röstbrevlådan, precis som 
andra meddelanden. 
1. I standby-läge, tryck och håll nere i två sekunder. Släpp knappen 
efter att en lång ton hörs. På skärmen visas Memo Recording. 
2. Spela in. 
3. Inspelning avbryts efter 1-2 minuter (beroende på inställning) eller 
avbryt inspelning genom att trycka på  knappen. 
OBS! Om ett nytt meddelande har lämnats, så kommer NEW lysdioden 
på telefonen att blinka. 
e. Inkommande meddelanden 
När telefonsvararen är aktiverad kan uppringande person lämna ett 
meddelande om samtalet ej besvaras. Telefonsvararen kommer först 
att spela upp ditt utgående meddelande OGM1 och sedan spela in 
meddelandet från uppringaren. 
Det går till enligt följande: 

1. Efter N antal signaler svarar telefonsvararen och spelar upp 
det utgående meddelandet. Uppringaren kan trycka på  
för att hoppa över detta. Efter meddelandet hörs en ton och 
därefter kan uppringaren prata in sitt meddelande. 

2. En lång ton indikarerar att tiden är slut och inspelningen 
avbryts. 
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OBS! 
Om något av nedanstående inträffar under inspelning kommer 
inspelningen att avbrytas: 
a. 8 sekunders tysnad. 
b. 5 sekunders upptagetton 
c. Överskridande av inställd inspelningstid (1-2 minuter) 
d. En telefon kopplad parallellt med telefonsvararen aktiveras. 
e.  -knappen har tryckts in 
 
f. Inspelning av pågående samtal 
Under ett samtal, tryck och håll nere  knappen i två sekunder, en 
lång ton hörs och inspelning av samtalet påbörjas. Inspelningen 
kommer att avbrytas när du trycker på  eller när minnet är fullt, eller 
när 8 sekunders tysnad eller 5 sekunders upptagetton förekommer. 
 
OBS! Under inspelning kommer NEW lysdioden att blinka. 
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6. Röstminnet fullt 
När det totala antalet meddelanden överstiger 59 stycken eller minnet 
är fullt kommer telefonsvararen automatiskt slå över till att använda 
OGM3 och meddelandet ”Memory full.” lämnas. Inga inkommande 
meddelanden kan spelas in. 
 
OBS! Avvakta med fjärrstyrning i 8 sekunder. Om telefonen ej skall 
fjärrstyras återgår den till standby-läge. 
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Fjärrstyrning av telefonsvararen g av telefonsvararen 
  
Du kan enkelt avlyssna och styra telefonsvararen när du är bortrest. 
För att komma åt fjärrstyrning måste du ha en säkerhetskod. Du kan 
ändra säkerhetskoden för att obehöriga ej skall kunna styra din 
telefonsvarare. 

Du kan enkelt avlyssna och styra telefonsvararen när du är bortrest. 
För att komma åt fjärrstyrning måste du ha en säkerhetskod. Du kan 
ändra säkerhetskoden för att obehöriga ej skall kunna styra din 
telefonsvarare. 
  

1. Ställa in säkerhetskod 1. Ställa in säkerhetskod 
Säkerhetskoden är på fabriken inställd till ”321”. Du kan ändra den till 
ett tal mellan 000 och 999. Gör följande: 
1. Tryck på  för att komma åt menyn. 
2. Tryck på  eller  för att bläddra fram till REMOTE ACCESS, 
tryck sedan . 
3. Tryck på  eller  för att välja den första siffran. 
4. Tryck  för att bekräfta och gå till nästa siffra 
5. Upprepa steg 2 till 4 för att välja de andra siffrorna. 
 
OBS! Om du vill avbryta ändringen av säkerhetskoden, tryck  eller 
avvakta i 8 sekunder. 
 

2. Fjärrstyr telefonsvararen 
 
1. Ring upp telefonsvararen 
2. Vänta tills det utgående meddelandet spelas upp. Du kan trycka på 

 för att hoppa över det. När du hör en lång ton, slå in 
säkerhetskoden. 
3. Slå inom 8 sekunder den siffra som motsvarar det du vill göra (se 
tabell nästa sida). 
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Fjärrstyrningsfunktioner 
 
Knapp Funktion Röstmeddelande 
1 Repetera meddelande Press 1 to repeat 

message 
2 Avlyssna meddelande Press 2 to play 

message 
3 Hoppa över 

meddelande 
Press 3 to skip 
message 

4 Spela utgående 
meddelande 

Press 4 to play 
announcement 

5 Spela in utgående 
meddelande 

Press 5 to record 
announcement 

6 Stoppa Press 6 to stop 
7 Radera meddelande Press 7 to erase 

message 
8 Stäng av 

telefonsvararen 
Press 8 to set Answer 
off 

9 Sätta på 
telefonsvararen 

Press 9 to set Answer 
on 

0 Radera alla 
meddelanden 

Press 0 to erase all 
messages 

* Hoppa över 
uppspelning av 
utgående meddelande 

 

# Avsluta fjärrstyrningen  
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Avancerade menyfunktioner tioner 
  
Du kommer åt menyfunktionerna i standby- läge genom att trycka på Du kommer åt menyfunktionerna i standby- läge genom att trycka på 

 och sedan bläddra med knapparna  eller . Följande rubriker 
finns i menyn: 
SET LANGUAGE – SET TIME/DATE – SET FLASH TIME – LCD 
CONTRAST – MESSAGE LENGTH – RINGS TO ANSWER – REMOTE 
ACCESS – TAM HD: ON – EXIT OPTIONS. 
Tryck på  för att bekräfta och på  för att avbryta. 
 

1. Ställa in språk 
Telefonen kan ställas in med text på engelska, franska eller tyska. 
 
Tryck på  när skärmen visar SET LANGUAGE.  Bläddra med 
knapparna  eller  till önskat språk. Tryck på  för att bekräfta 
eller  för att avbryta. 
 

2. Ställa in datum och tid 
Tryck på  när skärmen visar SET TIME/DATE. Bläddra med 
knapparna  eller  för att välja rätt siffra. Tryck på  för att 
bekräfta och gå till nästa siffra och på <on/off/stop> för att avbryta. 
 
OBS! Ordning är ÅR-MÅNAD-DAG-TIMMA-MINUT. 
För länder som jobbar under FSK standard och ni har 
nummerpresentatörstjänsten så kommer datum och tid att erhållas 
automatiskt när någon ringer er (ej i Sverige). 
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3. Set flash time 
Denna funktion används ej i Sverige. Tiden är förinställd till 100 ms 
och skall ej ändras då detta kan påverka en del funktioner. 
 

4. Skärmens kontrast 
Tryck på  när skärmen visar LCD CONTRAST. Bläddra med 
knapparna  eller  för att välja önskad kontrast. Du kan välja 
mellan 1-3. Tryck på  för att bekräfta och på  för att avbryta. 
 

5. Inställning av längd för meddelanden 
Tryck på  när skärmen visar MESSAGE LENGTH. Skärmen visar 
inställd längd i minuter.  Bläddra med knapparna  eller  till 
önskad meddelandetid (1-2 minuter). Tryck på <ok> för att bekräfta 
och på  för att avbryta. 
 

6. Antal ringsignaler innan svar 
Tryck på  när skärmen visar RINGS TO ANSWER. Aktuell inställning 
visas på skärmen. Bläddra med knapparna  eller  till önskat antal 
signaler (2-9 eller TOLL SAVE). Tryck på  för att bekräfta och på 

  för att avbryta. 
 

7. Fjärrstyra (Remote Access) 
Se sid 23 FJÄRRSTYRNING AV TELEFONSVARAREN 
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8. Ljudkvalitet 
Tryck på  när skärmen visar TAM HD: ON/OFF. Välj med knapparna 

 eller  mellan ON/OFF. Tryck på  för att bekräfta eller tryck på 
  för att avbryta. Om du väljer ON så är samplings rate 9.6kbps och 

inspelningstiden är ca: 20 minuter. 
Om du väljer OFF så är samplings rate 4.8kbps och inspelningstiden är 
ca: 45 minuter men med något lägre ljudkvalitet. 
 

9. Lämna menyn 
För att lämna menyn tryck på  när skärmen visar EXIT OPTIONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 



Nummerpresentation Nummerpresentation 
  
För att kunna utnyttja denna funktion måste du ha beställt 
nummerpresentation av din telefonoperatör. 
För att kunna utnyttja denna funktion måste du ha beställt 
nummerpresentation av din telefonoperatör. 
  
Enheten kan lagra upp till 99 inkommande telefonnummer och 50 
utgående. När respektive minne är fullt tas det äldsta telefonumret bort 
och det nya läggs till. 

Enheten kan lagra upp till 99 inkommande telefonnummer och 50 
utgående. När respektive minne är fullt tas det äldsta telefonumret bort 
och det nya läggs till. 
NEW XX (XX=01-99) visar på skärmen det antal missade samtal du 
har. När du bläddrat igenom de missade samtalen med knapparna 
NEW XX (XX=01-99) visar på skärmen det antal missade samtal du 
har. När du bläddrat igenom de missade samtalen med knapparna  
eller  visas NEW 00 på skärmen. 
 

Granska skärmens information 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 



Skyddat nummer. Om den som ringer upp har skyddat nummer 
kommer WITHHELD att visas på skärmen. 
 

 
 
Listan slut. När du bläddrar igenom samtalslistorna och kommer till 
sista numret visas END OF LIST på skärmen. Om NO CALLS visas i 
standby-läge innebär det att inga telefonnummer finns lagrade i 
samtalslistorna. 
 

 
 
Okänt nummer. Om telefonsamtal kommer från en telefon som ej 
stödjer nummerpresentation kommer UNAVAILABLE att visas på 
skärmen. 
 

 
 
Inga samtal. När alla samtalslistor har raderats visas NO CALLS på 
skärmen. 
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Granska skärmens information 
a. Granska samtalslista för mottagna samtal 
I standby-läge, tryck på knapparna  eller  för att visa mottagna 
samtal. 
 
b. Granska senast slagna telefonnummer 
I standbyläge, tryck på  för att visa senast slagna nummer, bläddra 
genom listan genom att använda  eller . 
 
OBS! När du granskar samtalslistorna kommer skärmen att visa de 15 
första siffrorna i telefonnumret under åtta sekunder. Därefter kommer 
de återstående siffrorna att visas om telefonnumret innehåller mer än 
15 siffror. 
Tryck på  eller  för att gå till nästa telefonnummer. 
 

Radera telefonummer i samtalslistorna. 
a. Radera enstaka nummer i samtalslistorna 
1. Bläddra fram till det telefonnummer du vill radera. 
2. Tryck på , skärmen visar DELETE CALL? 
3. Tryck på  igen för att bekräfta eller någon annan knapp för att 
avbryta. 
 
b. Radera alla samtalslistor 
1. När du granskar mottagna samtal eller uppringda samtal, tryck och 
håll nere  i ca: sex sekunder. Skärmen visar DEL ALL CALLS? 
2. Tryck på  för att bekräfta och skärmen visar NO CALLS. 
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Kopiera telefonnummer från 
samtalslistorna till telefonboken. 
När du granskar telefonnumren i samtalslistorna kan du kopiera dessa 
till telefonboken genom att trycka på . Nu kan du skriva in numret 
med sifferknapparna samt radera med <del> om det behövs, 
bekräfta med . 
Skriv nu in namnet och bekräfta med . 
 

Ring upp från samtalslistorna 
Enheten kan lagra 99 mottagna telefonnummer och 50 uppringda 
telefonnummer. 
 
När luren ligger på så väljer ni det telefonnummer ur samtalslistorna 
du vill ringa upp genom att använda  eller . När skärmen visar 
önskat nummer, tryck på . Telefonnumret rings upp efter ca: två 
sekunder. 
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Felsökning Felsökning 
  
Fel Fel Åtgärd Åtgärd 
Telefonen död • Kontrollera att strömadaptern är 

korrekt monterad. 
• Kontrollera att telefonkabeln är 

korrekt monterad i telefonjack 
och telefon 

• Prova med att dra ur 
strömadaptern och efter en minut 
sätta tillbaka den. 

Telefonsvararen går ej 
igång 

• Kontrollera att telefonsvararen är 
påslagen. 

Telefonsvararen spelar 
ej in meddelanden 

• Kontrollera att minnet ej är fullt 
• Kontrollera att telefonsvararen är 

påslagen 
Inget visas på skärmen • Kontrollera att strömadaptern är 

korrekt monterad. 
Meddelanden är 
avbrutna 

• Kontrollera att du har rätt längd 
på meddelanden 

• Kontrollera att minnet ej är fullt 
Ingen kopplingston • Kontrollera att telefonkabeln är 

korrekt monterad i telefonjack 
och telefon 
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Service 
Om din telefon skulle behöva service, kontakta i första hand 
inköpsstället. Du kan också finna information på webbplatsen 
www.ondico.se. 
 

EG-försäkran om överensstämmelse 
Härmed intygar Ondico AB, Datavägen 14A, 436 
32 Askim, att denna produkt Comsys View 2087 
står i överensstämmelse med väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av Radio- och 
Teleterminals direktivet R&TTE 1999/EG. 
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