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Inledning
Tack för att Du har valt att köpa en CL100 telefon. Vi hoppas att Du kommer 
att bli nöjd med produkten.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten.

Varning! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är 
försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att 
telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje 
användare känner till denna funktion. 
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1. Line socket. 
2. Volume and tone adjustment ON/OFF switch. 
3. 3 emergency numbers. 
4. Reception tone adjustment. 
5. Clip for wall mounting. 
6. Reception volumen adjustment. 
7. Handset cord socket. 

Description

1. Uttag för telefonlinjesladd
2. Ton- och volymkontroll På/Av
3. Snabbnummerknappar 3 st
4. Tonkontroll inkommande ljud
5. Upphängning av telefonlur vid väggmontering (vrid 180 grader, se Väggmontering s. 6)
6. Volymkontroll inkommande ljud
7. Uttag för sladd till telefonlur
8. Återuppringningsknapp senast slagna nummer

Bildöversikt CL100
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8. Last number redial. 
9. Time break recall. 

10. Memory storing. 
11. Flashing incoming ring indicator. 
12. Mute. 
13. Direct memories. 
14. Ring volume setting. 
15. Sending volume setting. 
16. Extra volume and tone adjustment. 
17. Red light of tone/volume activation. 

18. Handset cord. 
19. Battery compartment. 
20. Time break recall. 
21. Dialling mode Pulse/Tone.
22. Memo card. 
23. Holes for wall mounting. 

Description

9. R-knapp
10. Knapp för lagring av snabb- och kortnummer
11. Röd lampa – Blinkande telefonsignalsindikator 
12. Sekretessknapp
13. Kortnummerknappar
14. Inställning av nivå för ringsignalen
15. Inställning av nivå på utgående ljud
16. Knapp för aktivering av inställning av ton- och volymjustering
17. Röd lampa för aktiverad inställning av ton- och volymjustering

18. Telefonsladd
19. Batterilucka
20. TBR-omkopplare
21. Ton-/pulsval (T/P)
22. Telefonnummerlista
23. Skruvhål för väggmontering

 270
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Installera telefonen

Ansluta telefonen
1. Anslut telefonluren till telefonen.
2. Öppna batterifacket genom att bända med en liten skruvmejsel eller dyl. Sätt 

in 4 st AAA 1,5V alkaline-batterier (ingår ej vid telefonköpet) i batterifack-
et. Batterierna behövs om du vill öka nivån på ringsignalen (ca 10dB). Sätt 
tillbaka locket till batterifacket.

3. Anslut telefonlinjesladden till telefonen. Anslut andra änden av telefonlinje-
sladden till telefonjacket.

4. Alternativt, anslut andra änden av telefonlinjesladden till telefonpluggen 
som ansluts till telefonjacket.

OBS! Telefonpluggen skall sitta ytterst, ovanpå ev. annan utrustning såsom 
modem o.dyl.
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1 – Connecting the telephone 
- Connect the handset cord (1).
- Open the battery compartment (2).
- Insert 4 alkaline batteries (type AAA 1.5V, not supplied) in 

the comartment (*). Batteries are required if you wish to 
increase the ringer level up to 10 dB (2).

- Snap the battery door back in place. 
- Connect the line cord plug into the line socket on the rear of 

the unit (*) (3).
- Connect the other end of the line cord into the wall PTT 

socket (*) (3).

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

2 – Ringer volume setting 
A switch located on the right side allows the ringer to be 
switched to Hi, Low or Off: 

 : Off, 
 : Low, 

: Hi. 
Note: The ring level will be increased of 10 dB if you insert 
batteries.

Setting up 

(4)
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Ställa in ringsignalens volym
Ringsignalen kan ställas i 3 lägen (avstängd - svag - stark) med knapp (14) på 
höger sida av telefonen:

OBS! Nivån på ringsignalen ökas med ca 10dB när telefonen förses med batte-
rier (se sid 6, Ansluta telefonen).

Ton-/pulsval (T/P)
Ton-/pulsval (21) är fabriksinställd på tonval (T). Om Du inte får kopplings-
ton när Du försöker ringa ut är telefonen förmodligen ansluten till en gammal 
telefonväxel. Om detta problem uppstår måste omkopplingsknappen ställas om 
till pulsval (P).

TBR-omkopplare
TBR-omkopplaren (20) skall vara inställd på 100 ms (fabriksinställning).

Väggmontering
Om Du vill hänga telefonen på väggen måste Du justera upphängningen av 
telefonluren.
Ta tag i den svarta plastbiten som sitter på ovansidan av telefonen under hör- 
delen på telefonluren (5) och vrid den 180 grader. Genom att göra detta försäk-
rar Du Dig om att luren ej ramlar ned då telefonen sitter på väggen.

Gör två hål i väggen på 80 mm avstånd. Skruva in skruvarna (och ev. plugg). 
OBS! Skruva inte ända in, lämna ett avstånd på 6-7 mm från väggen. Häng upp 
telefonen på skruvhuvudena och dra telefonen nedåt för att säkra upphängningen.
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Använda telefonen

T-slinga
Om Du använder hörapparat, ställ in hörapparaten på T (teleslinga) för att 
utnyttja den inbyggda teleslingan.

Svara på inkommande samtal
När telefonen ringer, lyft på luren och svara på vanligt sätt. Efter avslutat sam-
tal läggs luren åter på plats.

Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)
Du kan öka volymen och justera tonen på det inkommande ljudet efter Dina 
egna behov. Knappen med symbolen  (16) används för att aktivera/ inak-
tivera inställningarna under samtalet. När inställningen är aktiverad lyser den 
röda lampan bredvid knappen med symbolen .

Justera volym och ton
Kontrollera att den röda lampan bredvid knappen med symbolen  lyser.
Justera ton och volym med knapparna TONE (4) och VOLUME (6).

OBS! När ton-/volymkontroll och utgående volym är ställda i max-läge kan ett 
visslande ljud uppstå. Ställ i så fall in utgående volym på min (se ill. sid 9).

När omkopplingsknappen med symbolen  (2) är i läge ON, aktiveras den in-
dividuella inställningen varje gång någon använder telefonen. När symbolen  
(2) är i läge OFF, måste förstärkningsinställningen aktiveras genom att trycka 
på knappen med symbolen  (16) på ovansidan av telefonen.

Bas
+10dB
max

Diskant
+10dB max

Normal   0dB
15dB

+30dB max

15dB         OFF
30dB         ON
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Ton och volym 15-30dB är endast aktiverad när  -knappen på telefonens 
ovansida är ställd på ON. Är den ställd i OFF kan endast volymen justeras, 
0-15dB.

Ringa ett samtal
Lyft på luren på vanligt sätt och slå önskat nummer. Efter avslutat samtal läggs 
luren åter på plats.

Justera utgående volym
Om Du har en svag röst eller om den Du pratar med har svårt att uppfatta vad 
Du säger, kan Du öka utgående volym med omkopplingsknappen med nedan-
stående symbol (15). Vid behov kan den utgående volymen även sänkas.

Min
Normal

Max

Återuppringning
Lyft på luren och tryck på knappen med symbolen (8) så slås det senaste 
telefonnumret automatiskt (fungerar ej för snabb- och kortnummer).

Återuppringning med knapparna med symbolerna * och #
*och # -serviceknappar är avsedda för nyare, digitala växlar. Vänligen vänd 
Dig till Din telefonoperatör för ytterligare information.

Sekretess
Om Du vill säga något till en eller flera personer som befinner sig i samma rum 
som Du, men inte vill att den Du pratar med i telefonen skall uppfatta vad ni 
säger, håll nere knappen med symbolen  (12). Du hör vad den Du pratar 
med i telefonen säger, men denne kan inte höra vad Du säger så länge Du håller 
knappen nedtryckt. Släpp upp knappen för att återgå till normalt telefonsamtal.
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Ställa in snabb- och kortnummer
Telefonen kan lagra 12 telefonnummer varav 3 snabbnummer (max 21 siffror 
för varje telefonnummer).
De tre snabbnumren är extra lättåtkomliga genom de tydliga knapparna P1, P2 
och P3 (3) på ovansidan av telefonen. Vi rekommenderar att Du ställer in dessa 
nummer när Du installerar telefonen. Dessa tre knappar lämpar sig utmärkt för 
att lägga in telefonnummer till t.ex. hemtjänsten, nödnummer etc.

Gör så här för att lagra snabb- och kortnummer:
1. Lyft på luren.
2. Tryck på knappen med symbolen  (10) och håll nere tills du hör ett 

pipljud i luren.
3. Slå det nummer Du vill spara.
4. Tryck på knappen med symbolen  (10) igen.
5. Välj och tryck på någon av knapparna P1, P2, P3 (3) eller någon av knap-

parna M1, M2, ....., M9 (13).
6. Numret är nu lagrat på den knapp Du valt. Lägg på luren.

OBS! Om Du kopplar ur telefonen försvinner de lagrade numren efter ett par 
timmar.
Om Du vill ändra ett telefonnummer försvinner det gamla numret automatiskt 
när Du lägger in ett nytt telefonnummer enligt ovanstående beskrivning.

Ringa ett snabb- eller kortnummer
Lyft på luren och tryck på någon av snabbknapparna P1, P2, P3 (3) eller kort-
nummerknapparna M1, M2, ....., M9 (13). Telefonen slår då det nummer som 
lagrats på respektive knapp.
Använd telefonregistret som finns under telefonen för att anteckna de lagrade 
numren.
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Övrigt

Om telefonen inte fungerar
1. Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefon-

lurens modularkontakter är ordentligt intryckta, annars finns det risk att den 
Du talar med inte hör vad Du säger. Testa genom att dra i sladden, den skall 
ej lossna.

2. Kontrollera omkopplingsknapparna på undersidan av telefonen: 
- TBR-omkopplaren (20) skall vara inställd på 100 
- Ton-/Pulsval (21) skall vara inställd på T (tonval) om telefonen är ansluten 
till en modern telefonstation.

3. Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgär-
der inte fungerar.

Skötsel och underhåll
Telefonen kräver normalt sett inget underhåll. Om telefonen skulle bli smutsig, 
torka då enheten med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka 
rengöringsmedel.

OBS! För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen 
kopplas ur vid kraftiga åskoväder eller installeras med ett överspänningsskydd. 
Teknisk information
För teknisk information och gällande deklarationer hänvisar vi till original-
bruksanvisningen.
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-cer-
tifikat som kan laddas ner från på www.edin.se.
Telefonen är utformad för analog telefoni och fungerar därmed inte med IP-te-
lefoni. För eventuell åtgärd, kontakta er teleoperatör. 
Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkten enligt gällande miljöföreskrifter. Bo
EDIN AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Om Du följer ovan- 
stående önskemål om återvinning medverkar Du till en bättre miljö.
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö    Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965


