PhotoPHONE 100
Telefon med siffer- och fotoknappar, optisk indikator,
högtalare och inbyggd hörslinga
Bruksanvisning

PhotoPHONE 100, art nr 273027
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Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en PhotoPHONE 100 telefon som underlättar för dig med
nedsatt hörsel. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den.
Om du använder hörapparat, ställ in hörapparaten i T-läge (teleslinga) för att utnyttja den
inbyggda teleslingan i luren.
Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder telefonen.

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.

OBS!
För att minska risken för att telefonen förstörs av blixtnedslag bör den kopplas ur vid
kraftiga åskoväder.

Förpackningens innehåll
•
•
•
•
•
•

1 telefon
1 telefonlur
1 telefonlursladd
1 linjesladd
1 telefonplugg
1 monteringsbricka för att fästa telefonen på väggen
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General Description

Översikt
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Linjebrytare
Tonkontroll
Snabbnummerknappar M1-M3
Spara-knapp för snabb- och kortnummer
Volymkontroll
Kortnummerknappar
Återuppringning senast slagna nr
R-knapp (används för vissa teletjänster)

9.
10.
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12.
13.
14.
15.

Extra förstärkning
Sekretessknapp
Aktiveringsknapp högtalare
Förstärkning aktiverad
Sekretess aktiverad
På (samtal pågår)
Telefonlurfäste

Flash time
17.
Switch
Speaker
18.
volume
control

Handset cord
16.
jack

Ringer
20.
volume
it h

16.
17.
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21.
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19.

Amplify
21.
switch

Phone22.
line
cord jack

Anslutning lurens sladd
Omkopplare TBR, ska alltid vara inställd på 100 i Sverige
6
Volymkontroll högtalare
Utdrag bar lista för att skriva upp sparade nummer på minnesknapparna
Volym ringsignal, stäng av ringsignal
På/Av extra förstärkning
Anslut telefonlinjesladd
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Före första användning
Anslut telefonen
Anslut telefonluren till telefonen med den medföljande lursladden. Anslut lursladden till
telefonluren och den andra änden i uttaget på telefonens vänstra sida.
Anslut därefter telefonens linjesladd till telefonen och därefter till telefonpluggen och
sedan till telefonjacket. Uttaget för linjesladden finns på telefonens baksida.

Montera telefonen på väggen
Skjut upp lurfästet (15), vänd den ett halvt varv och sätt tillbaka det i telefonen igen.
Lurfästet sticker nu upp en liten bit, detta gör att luren fästs på telefonen när den sitter på
väggen.
Sätt skruvarna 8 cm från varandra i höjdled och låt dem sticka ut 6-7mm från väggen. Fäst
brickan på telefonens undersida och för telefonen mot skruvarna och skjut telefonen nedåt
för att säkra upphängningen.

Ställ in ringsignalen
Ringsignalen (19) kan ställas in i 3 lägen via omkopplaren på baksidan av telefonen:
låg – medel – stark.

TBR
TBR skall vara inställd på 100ms i Sverige (fabriksinställning).

Justera volym och ton
Du kan justera volymen i luren under ett telefonsamtal genom att dra volymkontrollen på
telefonens ovansida (5). Volymen minskas när du drar den åt vänster och ökas när du drar
den åt höger.
Du kan öka volymen ytterligare genom att trycka på knappen för extra förstärkning (9).
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Extra förstärkning - påslagen (21)
Extra förstärkning av volym och ton aktiveras automatiskt varje gång du använder
telefonen. En indikeringslampa lyser och visar att extra förstärkning är på.

SETTINGS

Trycker du ner förstärkarknappen (9) under ett samtal stänger du av funktionen med
extra förstärkning för volym- och tonkontroll, men du kan justera volymen på telefonens
AMPLIFY
ON/OFF Switch
at OFF Position
ovansida
med volymknappen
(5).

Thespelar
additional
amplification
controls are
Det
ingen roll hur
många gånger duand
tryckertone
på förstärkarknappen
(9) deactivated
under ett
each Nästa
timegång
youdu use
the för
telephone.
Amplifyaktiverad.
LED will be off
samtal.
lyfter luren
att ringa, så ärThe
förstärkningen
whenever you use the telephone.

Extra förstärkning - avstängd (21)
Pressing the
Amplify button
once during
a call och
will enable
Funktionerna
extra förstärkning
för volym- och tonkontroll
är nu avstängda
tone control and
additional
amplification.
The LED light will turn on
indikeringslampan
för förstärkning
är därmed
släckt.
to reflect this change. If you press the amplify button
once
Trycker du ner förstärkarknappen (9) en gång under ett samtal aktiverar du extra
more,
the
additional
amplification
and
tone
control
features
will
be
förstärkning för volym- och tonkontroll och då tänds indikeringslampan för extra
turned off once again. The LED light will turn off to reflect this
förstärkning.
change.
Trycker du ner förstärkarknappen (9) en gång till under samma samtal stänger du av
extra förstärkning för volym- och tonkontroll och då släcks indikeringslampan för extra
förstärkning.
Irrespective of how many times you press the amplify key

throughout
the gånger
next du
time
you
up the handset,
Det
spelar ingen arollcall,
hur många
trycker
på pick
förstärkarknappen
(9) under ettthese
functions
turned
again.
samtal.
Nästawill
gångbe
du lyfter
lurenoff
föronce
att ringa,
så är förstärkningen avstängd.
Tonkontroll
Tone Receiving Adjustment
Om
påslagen, såhas
kan du
även justera
tonen (2).the
Du kan
öka eller
If extra
the förstärkning
receiver ärvolume
been
amplified,
tone
control
minska låga och högacan
ljud med
tonkontrollen,
som sitter
telefonens
also
be adjusted.
Youpåcan
adjustovansida.
and increase

the low
frequency
high
the tone
Basen
kan du
öka med maxor
+10dB
ochfrequency
diskanten kan sounds
du öka medwith
max +10dB,
se bild.slide
control on the top of the unit.

Note: The tone adjustment function will not be affective when the

Notera
receiver volume is set to normal level.
att tonkontrollen fungerar inte om den inkommande extra förstärkningen är avstängd.
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Högtalare
Du kan justera högtalarens volym med volymkontrollerna V+ och V-, på höger sida av
telefonen.
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Använda telefonen
Ringa ett samtal
Lyft av luren på vanligt sätt. Slå numret genom att använda knapparna. För att avsluta
samtalet, lägg på luren.

Ringa ett samtal med högtalaren
Tryck på högtalar-knappen (11) och invänta ton. Slå numret genom att använda
knapparna. För att avsluta samtalet, tryck högtalar-knappen igen.
För att aktivera högtalar-funktionen under ett samtal, trycker du på högtalar-knappen och
lägger på luren samtidigt. Du avslutar högtalar-funktionen genom att lyfta luren.

Notera
att enbart en person i taget kan prata i telefonen när högtalar-funktionen är aktiverad, dvs
prata ej samtidigt som den som ringer upp.
Mikrofonen är helautomatisk, vilket gör att när man slutar prata så stängs mikrofonen
av och telefonen övergår i lyssnarläge. Funktionen berörs av det inkommande samtalets
ljudvolym och det är viktigt att inga andra ljudkällor, t ex musik, finns i telefonens
omedelbara närhet, eftersom det ljudet styr den automatiska mikrofonen-funktionen så att
telefonen inte övergår i lyssnarläge.

Svara i telefonen
Vid inkommande samtal, ringer telefonen på vanligt sätt och lampan (14) tänds.
Lyft luren och svara. Avsluta samtal på vanligt sätt genom att lägga på luren.

Svara i telefonen med högtalar-funktionen
Tryck på högtalar-knappen (11) och svara. Avsluta samtal genom att trycka på högtalarknappen (11) igen.
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Återuppringning senast slagna nummer
Lyft luren eller tryck på högtalar-knappen (11). Tryck på återuppringningsknappen (7), så
slår telefonen det senast slagna telefonnumret automatiskt.

Sekretess
När du vill prata med någon i rummet, utan att personen i telefonen ska höra vad som sägs,
så kan du ställa telefonen i sekretess-läge genom att trycka på sekretess-knappen (10).
Tryck åter på sekretess-knappen, för att avsluta funktionen.

För personer med hörapparat
Den här telefonen är anpassad för personer som har nedsatt hörsel. Sätt hörappraten i
T-läge för att lyssna via slingan som är inbyggd i luren.

R-tjänster/Flash signal/optisk indikator
R-knappen kan användas för att använda tjänster som din telefonoperatör erbjuder, t ex att
låta samtal vänta eller koppla samtal vidare till en annan intern anknytning. För att detta
ska fungera måste TBR-knappen (17) stå i läge 100. Mer information om vilka tjänster du
kan använda, får du av din telefonoperatör.

Spara telefonnummer i minnet
Det finns totalt 11 minnesknappar, 3 snabbnummerknappar M1-M3 (3) och 8 bildknappar
(6). Du kan skjuta in en bild i bildknapparna (ovanifrån) för vilket telefonnummer du
sparat på knappen, som stöd för minnet. Gör så här för att spara ett telefonnummer på en
minnesknapp:
1. Lyft luren
2. Tryck på spara-knappen, som sitter upptill på telefonens ovansida (4). Linjeton hörs
under programmering.
3. Slå det telefonnummer som du vill spara (max 32 siffror)
4. Använd återuppringningsknappen (7) för att spara ett mellanslag, om det krävs
5. Tryck på den minnesknapp, där du vill spara telefonnumret
6. Tryck på spara-knappen igen. Telefonnumret är nu sparat.
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När du sparar ett telefonnummer på en minnesknapp, så tar du även bort ett gammalt
telefonnummer, om det redan fanns ett sparat telefonnummer på den knappen.
Du kan skriva upp vilka telefonnummer som du sparat i den utdragbara listan (19) som kan
dras ut på telefonens högra sida.

Ringa från en minnesknapp
1. Lyft luren
2. Tryck på en minnesknapp med ett sparat telefonnummer
3. Telefonen ringer upp telefonnumret automatiskt

11

Felsökning
Telefonen ringer inte
•
•
•

•

Kontrollera att telefonlinjesladden är korrekt inkopplad och inte är skadad.
Koppla in en annan telefon i telefonjacket/-uttaget och prova den, för att få svar på om
det är telefonen eller anslutningen till ditt telefonjack/-uttag som det är fel på.
Det kan vara för många telefonprodukter som är kopplade till ett och samma
telefonjack/-uttag, t ex ytterligare en telefon, modem eller fax. Kontakta din
nätverksoperatör för att felsöka och få svar på hur många produkter du har avtal på
och kan använda.
Kontrollera att inte telefonens ringsignal inte är avstängd (20).

Telefonen är tyst, ingen ton hörs i luren
•
•
•
•

Kontrollera att telefonlinjesladden är korrekt inkopplad och inte är skadad .
Kontrollera att lursladden är korrekt inkopplad och inte är skadad.
Koppla in en annan telefon i telefonjacket/-uttaget och prova den, för att få svar på om
det är telefonen eller anslutningen till ditt telefonjack/-uttag som det är fel på.
Det kan vara för många telefonprodukter som är kopplade till ett och samma
telefonjack/-uttag, t ex ytterligare en telefon, modem eller fax. Kontakta din
nätverksoperatör för att felsöka och få svar på hur många produkter du har avtal på
och kan använda.

Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgärder inte
fungerar.
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Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som
kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se.
Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på
support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.
Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.
Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten,
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.
Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Underhåll och skötsel
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt
starkt solljus/värme.
Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en fuktig trasa (ej våt!). Använd inga
lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
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Anteckningar
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Anteckningar
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Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under
varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram
förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Hearing excellence since 1965
16

www.edin.se

www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

photophone-100-du-se 160322

Copyright © Bo Edin AB

Återförsäljare

