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Förpackningsinnehåll
Paketet innehåller följande saker:
• Telefon (handenhet)
• Basenhet
• Nätadapter
• 3 st uppladdningsbara batterier (NiMH)
• Telefonsladd
• Bruksanvisning

Inledning
Tack för att Du har valt att köpa en AMPLIDECT595telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med
produkten.
Varning! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att alla användare känner till detta.
AMPLIDECT595 har inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med hörapparater. Slingan är alltid
aktiv och telefonen hålls på vanligt sätt mot örat.

Säkerhetsinformation
Det är viktigt att du läser nedanstående information innan du börjar använda telefonen.
1.	 VARNING! Mycket hög volymförstärkning i telefonluren vid maxinställningar. Risk för ljudchock!
2.	 Placera basstationen på ett jämnt och torrt underlag så att den står säkert. Dra sladdarna så att
det inte finns någon risk att du eller någon annan snubblar på dem.
3.	 Ta ur strömsladden ur eluttaget om du behöver rengöra telefonen. Använd endast en fuktig
rengöringsduk, utan tillsats av rengöringsämnen.
4.	 Se till att inga föremål står på el- eller telesladd så att de kläms.
5.	 Utsätt aldrig telefonen för stark värme, direkt solljus, starka rengöringsmedel, ånga, fukt eller
damm.
6.	 Anslut endast godkända tillbehör till telefonen.
7.	 Öppna aldrig bas- eller handenheten. Detta får endast utföras av fackman.
8.	 Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll enligt symbolen i batterifacket. Se
detaljerad information i kapitlet om batterier och laddning.
9.	 Använd aldrig standardbatterier eller alkaline batterier. Använda batterier får ej slängas i
hushållssoporna.
10.	 Plocka ut batterierna ur handenheten om telefonen står oanvänd under en längre tid (1 månad).
11.	 Använd endast bifogad strömkabel.
12.	 Se till att telefonen är utom räckvidd för småbarn.
13.	 Använd inte telefonen om den visar ytliga skador p.g.a. att den tappats i golvet eller dylikt.
14.	 Telefonen är avsedd för användning i temparaturer från 5° C till 45° C
15.	 För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftigt
åskväder.
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Produktöversikt
QUICK

Base Basenhet

USER GUIDE

Install the 3 batterie
polarity(+,-).
Align the cover flat
it upwards until it cl

Charging the ba

Charge the batterie
time.

OVERVIEW
Base
1.

/HANDSE

While the phone is

2. IN USE

ON when handsets
system is answerin
ON when a handse
Flashes when there

3. PICTURE BUT

10 big picture memo

Handset

1.	 HITTA HANDENHET
När telefonen är i viloläge, trycker du på knappen för att söka
4. FLASH / PROG
handenheten.
On line: Press the
2.	 LAMPA Lampan lyser när handenheten eller basen är i bruk, eller när du svarar på ett
In idle mode: Press
inkommande samtal.
Lampan lyser när en handenhet registreras.
5. MICROPHONE
Lampan blinkar vid inkommande samtal eller i sökningsläge.
6. SPEAKER MO
3.	 BILDKNAPPAR 10 stora programmerbara bildknappar. De kan också användas som siffror för att
On when the speak
ringa ett telefonnummer från basenheten.
4.	 ÅTERUPPRINGNING/ PROGRAMMERING
I bruk: Tryck på knappen för att göra7.
en SPEAKERPHO
återuppringning av senaste nummer.
NOTE: wait 2 seco
I viloläge: Tryck på knappen för att programmera bildknapparna.
picture memory but
5.	 MIKROFON
8. VOL (
6.	 HÖGTALARINDIKATOR Lampan lyser när högtalaren är på.
During speaker mo
7.	 HÖGTALARE
Tryck på knappen för att använda högtalaren.
in idle mode, press
OBS! Vänta 2 sekunder innan du ringer upp telefonnumret med bildknappar.
8.	 VOL
I viloläge trycker du på pilen nedåt för att sänka ringsignalsvolymen. 9. VOL (
I högtalarläge trycker du på pilen för att sänka högtalarvolymen.
While in idle mode,
9.	 VOL
I viloläge trycker du på pilen uppåt för att öka ringsignalsvolymen. During speaker mo
I högtalarläge trycker du på för att öka högtalarvolymen.

Handset
10. EARPIECE
11. LCD DISPLAY
12. CHARGE LIG

1
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Steadily on when th

system is answe
ON when a hand
Flashes when th

Handenhet
Handset

3. PICTURE BU

10 big picture me

4. FLASH / PR

On line: Press th
In idle mode: Pr

5. MICROPHO
6. SPEAKER M

On when the spe

7. SPEAKERP

NOTE: wait 2 se
picture memory b

8. VOL (

During speaker m
in idle mode, pre

9. VOL (

While in idle mod
During speaker m

Handset
10. EARPIECE
11. LCD DISPL
12. CHARGE L

Steadily on when
10.	 HÖRTELEFON/HÖGTALARE 1
11.	 LCD-SKÄRM
12.	 LADDNINGSINDIKATOR
Lampan lyser med fast sken när handenheten laddas i laddaren.
13.	 MENU/OK
I viloläge: Tryck för att komma till huvudmenyn.
I undermenyläge: Tryck för att bekräfta valet.
I samtalsläge: Tryck för att öppna Intercom/Telefonbok/Uppringningslista/Samtalslista.
14.	 UPP/SAMTALSLISTA ▲
I viloläge: Tryck för att komma till återuppringningslista.
I menyläge: Tryck för att bläddra upp i menyalternativen.
I telefonbokslistan/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att rulla uppåt i listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken till vänster.
I samtalsläge: Tryck för att öka lyssningsvolymen.
I uppringningsläge: Tryck för att öka ringsignalvolymen.
15.	 HÖRTELEFON
(grön lur) HÖGTALARLÄGE
I viloläge: Tryck för att ringa i hörtelefonsläge.
I telefonbok/återuppringningslista/samtalslista: Tryck för att ringa till valt nummer i listan i
hörtelefonsläge.
I uppringningsläge: Tryck för att svara på ett samtal i hörtelefonsläge.
I samtalsläge: Tryck igen för att byta till högtalarläget. Tryck igen för att byta till hörtelefonsläge.
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16.	 NED/TELEFONBOK ▼
I viloläge: Tryck för att komma till telefonboken.
I menyläge: Tryck på för att rulla ner menyalternativen.
I telefonbokslistan/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att rulla ner listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken till höger.
I samtalsläge: Tryck för att minska lyssningsvolymen.
I uppringningsläge: Tryck för att minska ringvolymen.
17.	 MIKROFON
18.	 VOLYMFÖRSTÄRKNING/ SOS
I samtalsläge: Tryck för att aktivera/avaktivera volymförstärkningsfunktionen.
I viloläge: Håll intryckt i 3 sekunder för att starta SOS-funktionen/uppringning av de
inprogrammerade SOS-numren i handenheten.
I samtalsläge: Håll intryckt i 2 sekunder för att stoppa nödsamtalet.
19.	 TON
I samtalsläge: Tryck för att öka den höga frekvensen eller de låga frekvenserna.
20.	 AVBRYT/TYST LÄGE
I huvudmenyn: Tryck för att gå tillbaka till viloläge.
I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.
I redigeringsläge: Tryck för att radera ett tecken/siffra.
I redigeringsläge: Tryck och håll in för att radera alla tecken/siffror.
I samtalsläge: Tryck för att stänga av/sätt på mikrofonen.
I uppringningsläge: Tryck för att stänga av ringsignalen.
I viloläge: Tryck för att söka en annan enhet.
21.	 AVSLUTA/PÅ/AV
(röd lur)
I samtalsläge: Tryck för att avsluta ett samtal och gå tillbaka till viloläge.
I meny/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till viloläge.
I viloläge: Tryck och håll ned för att stänga av handenheten.
Tryck och håll ned för att slå på när den är avstängd.
22.	 SIFFER-/NUMMERKNAPPAR, STJÄRNA , FYRKANT R
I vilo-/redigeringsläge: Tryck för att skriva en siffra/tecken.
I viloläge/nummerredigeringsläge: Tryck och håll ner 0 för att sätta in ett mellanslag.
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Placering
För att maximera täckningen och minska störningar, är här några riktlinjer du bör tänka på när du
placerar basenheten:
- Placera den på ett bekvämt, högt och centralt läge med fritt fält mellan handenheten och
basenheten i en inomhusmiljö.
- Placera den så långt bort från elektroniska apparater som TV, mikrovågsugnar, radioapparater,
datorer, trådlösa enheter eller andra trådlösa telefoner som möjligt.
- Undvik att ansluta den till samma eluttag som andra större hushållsapparater för att minska risken
för störningar.
- Om mottagningen för en basenhet är dålig, flytta den till en annan plats för bättre mottagning.
- Räckvidden kan påverkas av omgivningen och är oftast större utomhus än inomhus.
4

Anslutning av basenheten
1.	 Anslut nätadaptern till ett eluttag.
2.	 Trä kablarna genom klämmorna.
3.	 Anslut adaptersladden på basenhetens
undersida.
4.	 Anslut telefonsladden till en telefonuttag
eller ett DSL-filter.
5.	 Ett DSL-filter (ingår ej) krävs om du har
höghastighetsinternet. DSL-filtret måste
inkopplat i telefonuttaget.
6.	 Anslut den andra änden av telefonsladden
till TEL. LINE-ingången på undersidan
basenheten.
OBS! Använd endast medföljande nätadapter.

and Charge the Handset Battery

1
5
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DSLvara

2

av
3

e battery cover downwards.
batteries into the socket as indicated, matching correct polarity (+,-).

Installera och ladda batterier i handenheten

SET UP THE TELEP

1.	 Skjut batteriluckan nedåt.
2.	 Sätt i de 3 batterierna i batterifacket, med
motsvarande polaritet (+, -).
3.	 Skjut batterifacket uppåt tills det klickar på plats.
4.	 Ladda batterierna genom att placera handenheten i
basenheten. Du hör ett pip när den börjar ladda.
5.	 Ladda batterierna i minst 12 timmar första gången.
OBS! Använd endast de medföljande NiMHuppladdningsbara batterierna.

Ta urslide
batterierna
om du inte använder telefonen under en
e cover flat against the battery compartment, and then
it upwards
längre tid, för att förhindra eventuell läckage.
o place.

the handset by placing it face forward in the base. You hear a beep when
dset is charging in the charger

the batteries for at least 12 hours when charging for the first time.
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Första användningen av handenheten
Efter att du har satt i batterierna får du välja språk med knapparna ▼ ▲.
Tryck på MENY/OK

för att spara.

Ange sedan datumet med knappsatsen och spara genom att trycka på MENY/OK.
Ange rätt timme med knappsatsen och spara genom att trycka på MENY/OK.
Ange rätt minut med knappsatsen och spara genom att trycka på MENY/OK.

Registrering av handenhet
OBS! Telefonen och basstationen är förregistrerade. Upp till fem handenheter kan registreras till en
basstation.
På basenheten: Tryck och håll ner HITTA HANDENHET

tills du hör ett pip (registreringsläge).
Använd ▼ ▲ och välj HS-INSTÄLLNINGAR.

Samtidigt på handenheten: Tryck på MENU/OK

Bekräfta med MENU/OK. Använd ▼ ▲ för att välja REGISTRERA. Bekräfta med MENU/OK.
Om registreringen lyckas hörs det ett bekräftelsepip och handenhetsskärmen visar det nya
handenhetsnumret. Basskärmen går tillbaka till viloläge.

Svara, ringa och föra över samtal
Svara

- på basenheten genom att trycka på
.

- på handenheten genom att trycka på

När det ringer går ringsignalen automatiskt över till handenheten om den är urtagen från basenheten.

Ring ut

- på basstation genom att trycka på
knapparna som sifferknappar.

och sedan ett bildminne i minst 3 sekunder eller använd

- på handenheten genom att skriva in numret och trycka på
kortnummerlista eller återuppringningslistan och trycka på

Föra över samtal

.

. Eller välj nummer i telefonlista, i

- Om du har svarat/ringt på basenheten men vill föra över samtalet till handenheten, trycker du först
på handenhetens
sedan på basenhetens
.
- Om du har svarat/ringt på handenheten men vill föra över samtalet till basenheten trycker du först
sedan på handenhetens
.
på basenhetens

Avsluta samtal

- på basenheten genom att trycka på
- på handenheten genom att trycka på
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Intercom

Internt samtal

1.	 Tryck på MENU/OK och ▼ ▲ för att välja INTERCOM. Bekräfta med MENU/OK.
2.	 Välj önskad telefon; Bas eller Alla, och tryck på MENU/OK.
Om du får ett samtal på basen i högtalarläge blir samtalet automatiskt överfört till handenheten om
handenheten är urtagen från laddaren.

Ring alla handenheter

Gör om från punkt 1 ovan och välj Alla.

Konferenssamtal

Gör om från punkt 1 ovan och välj önskad handenhetsnummer med ▼ ▲.
Efter anslutningen håller du intryckt tills Konferens visas.
OBS! Alla kan avsluta sitt eget samtal utan att konferenssamtalet bryts för resterande parter.

Telefonbok
Din telefon kan lagra upp till 50 nummer i handenheten. Varje telefonbokspost kan ha
högst 20 siffror i telefonnumret och 10 tecken för namnet. Om ditt abonnemang erbjuder
nummerpresentation, kan du vid inkommande samtal se uppringarens telefonnummer i skärmen.
Numren sparas i alfabetiskt ordning efter namn.

Lägg till ny post

I viloläge: Tryck på MENU/OK och ▼ ▲ för att välja Telefonbok. Tryck på MENU/OK för att komma till
telefonbokslistan (eller tom).
Tryck på MENU/OK 2 gånger för att välja Lägg till.
Tryck på MENU/OK för att välja Nummer. Skriv in nummer.
Tryck på MENU/OK för att välja Namn. Skriv in namnet.
Tryck på MENU/OK för att spara.

SOS Nödsamtal

Lägg till SOS-nummer

Du måste lägga till SOS-numren innan du kan ringa ett SOS-nödsamtal.
Använd handenheten:
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS-nummer.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja att för att ange ett nytt nummer (SOS 1, SOS 2, SOS 3 eller
SOS 4) eller Redigera för att ändra numret som redan lagrats.
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RIng ett SOS-nödsamtal

Håll ner SOS-tangenten på handenheten i 3 sekunder för att komma in i nödsamtalssekvens från
SOS 1-numret till SOS 4-numret.
En påringning kommer först att göras till SOS 1-numret. Om SOS 1 inte svarar på 60 sekunder,
kopplas uppringningen över till SOS 2-numret, och så vidare.
OBS! Den andra parten som tar emot SOS-meddelandet måste svara på sin telefon för att ta emot
SOS-samtalet och därefter trycka på valfri knapp varannan minut för att hålla nödsamtalet öppet,
annars avslutas påringningen efter 10 sekunder.

Spela in SOS-meddelanden

Du kan spela in ditt eget SOS-meddelande som spelas upp när du ringer ut ett SOS-nödsamtal,
annars används standardmeddelandet.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS Meddelande.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela in.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att starta inspelning av SOS-meddelande och ”Spela in” visas.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att spara ditt SOS-meddelande.

Spela upp SOS-meddelanden

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS Meddelande.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela.
Tryck på 5-tangenten för att stoppa uppspelningen av SOS-meddelandet.

Kortnummer (1-9)
Du kan spara upp till 9 kortnummer på handenheten. (Ej att förväxlas med snabbnummer/
bildknappar)

Spara kortnummer

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonbok och sedan Kortnummer.
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Lägg Till eller Redigera.
Tryck MENU/OK och skriv in telefonnumret.
Tryck MENU/OK och skriv in namn.
Tryck MENU/OK för att bekräfta.

Ringa kortnummer

I viloläge: Tryck och håll ner vald siffra i 3 sekunder (du hör ett bekräftelse pip) och uppringning
påbörjas.
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Snabbval/bildknappar/direktminne (M1-M0)
Du kan lagra 10 bildminnen på basenheten med motsvarande post i handenhetens Direktminneslista
(ej att förväxla med kortnummer).

Lägga till snabbvalsnummer
På handenhet:

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Direktminne.
Tryck ▲ ▼ för att välja minnesposistion (M1-M0).
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Lägg till eller Spela in namnet. (Om du får ett samtal från
någon i snabbvalslistan kan du välja att få namnet uppspelat.)
Tryck MENU/OK för att bekräfta.
Posten sparas automatiskt på basenheten på motsvarande siffra/bild.

Redigera snabbvalsnummer
På handenhet:

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Direktminne.
Tryck ▲ ▼ för att välja minnesposistion (M1-M0).
Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att redigera posten (visa/redigera/lägga rösttagg/radera).
(Rösttagg: Om du får ett samtal från någon i snabbvalslistan kan du välja att få namnet uppspelat.)
På basenheten:
och skriv in telefonnumret med M1 till
I viloläge: Tryck på Återuppringning/Programmering
M9. Tryck på
igen och tryck sedan på bildminnet som du vill koppla till numret.
OBS! Om du vill ringa ett snabbvalsnummer trycker du på bildminnet tills lampan på basenhetens
överkant lyser.
Om du vill föra över samtalet från basen till handenheten lyfter du upp handenheten ur basen.
Avsluta genom att trycka på

på handenheten eller

på basenheten.

Telefonsvarare
Telefonsvarare registrerar obesvarade samtal när den är på. Telefonsvararen kan lagra upp till 59
meddelanden inom den maximala inspelningstiden, ca 30 minuter.

Telefonsvarare på/av
I handenheten:

1. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonsvarare (SVR.SYS)
2. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja TAM Av/På
3. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja bekräfta.
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Spela upp meddelanden

Om du har nya meddelanden visar displayen t.ex. ”2 nya meddelanden”. De nya meddelandena
spelas först upp, sedan sparas de som gamla meddelanden tills de tas bort. Gamla meddelanden
spelas upp igen när alla nya meddelanden hörts.
Använd handenheten:
3.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonsvarare (SVR.SYS)
4.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela upp
5.	 Tryck MENU/OK igen för att starta uppspelning av meddelandet. På skärmen visas datum och
timme för det mottagna meddelandet.
6.	 Under uppspelning, tryck på MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Stopp/Framåt/Föregående/Radera.
Tryck MENU/OK för att bekräfta.
• STOPP: Stoppa det aktuella meddelandet.
• FRAMÅT: Hoppa över för att spela nästa meddelande. Datum- och tidsinformation för nästa
meddelande visas om det finns ett till meddelande.
• FÖREGÅENDE: Backa för att repetera det aktuella meddelandet från början. Datum- och
tidsinformation för det aktuella meddelandet visas.
• RADERA: Radera det aktuella meddelandet och nästa meddelande kommer att spelas upp.

Ställ in svarsfördröjningen

Du kan ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen svarar med ditt svarsmeddelande. Du kan
ställa in två till tio ringsignaler eller Spara samtalskostnad.
Spara samtalskostnad-funktionen besvarar samtal efter 4 ringsignaler, tills det första nya
meddelandet har registrerats. Sedan svarar telefonsvararen efter ca 2 signaler. Detta är
användbart när du använder fjärråtkomst. Om du ringer upp telefonsvararen och inte får något
telefonsvararmeddelande efter 3 signaler, betyder det att det inte finns några meddelanden
inspelade och du kan lägga på innan du debiteras för samtalet.
På handenheten:
1.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonsvarare (SVR.SYS)
2.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange TAM.
3.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja svarsfördröjning (SVR.FÖRD)
(Tillgängliga alternativ: 2, 4, 6, 8, 10 ringsignaler eller SPARA SAM).
4.	 Tryck MENU/OK för att bekräfta.

Fjärråtkomst

Om du inte är hemma, kan du ringa din telefon med en annan tonvalstelefon för att slå på eller av
telefonsvararfunktionen och lyssna på dina meddelanden.
1.	 Ring ditt nummer från en tonvalstelefon.
2.	 När telefonsvararen besvarar samtalet och börjar spela upp ditt svarsmeddelande, tryck på *
(stjärna).
3.	 Ange den fyrsiffriga fjärråtkomst-PIN-koden (standard-PIN är 0000).
4.	 Tryck på följande tangenter för att utföra önskad funktion.
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När meddelandet spelas upp:
Knapp (2): Radera aktuellt meddelande
Knapp (4): Repetera aktuellt meddelande från början. Tryck på (4) två gånger för att backa till
förrförra meddelandet.
Knapp (5): Stoppa uppspelningen
Knapp (6): Spela upp nästa meddelande
När meddelande inte spelas upp:
Knapp (7): Sätt på telefonsvararfunktionen
Knapp (9): Stäng av telefonsvararfunktionen
Knapp (*) Ange den 4-siffriga pin-koden
OBS! När ditt telefonsvararminne är fullt, går telefonen tillbaka till enbart ringsingaler, utan att
telefonsvararen sätter igång. När några meddelanden har raderats, ändras det automatiskt tillbaka
till telefonsvararläge ”på”.
Du kan inte ta bort nya meddelanden förrän du har lyssnat på dem, alternativt raderat dem under
uppspelning.

Alarm/påminnelsefunktionen
Du kan spara upp till 10 alarm/påminnelse.
1.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Påminnelse.
2.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja ditt larm 1-10.
3.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja på/av.
4.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ och skriv in tiden.
5.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ och välj frekvensen (en gång/dagligen/ mån-fre/lör-sön)
6.	 Tryck MENU/OK för att spara.
Du kan ändra melodi, namn, eller spela in röstmemo som spelas upp vid larmtiden.
Under Röstmemo kan du spela in ett meddelande. Tryck MENU/OK för att spara.

Talande siffror
Du kan välja att aktivera eller inaktivera funktionen Talande siffror (TLK).
1.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja TLK-siffror.
2.	 Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja på/av.
3.	 Tryck MENU/OK för att spara.
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Översikt meny
Tryck på MENY/OK

för att öppna huvudmenyn. Använd sedan ▼ ▲ knappar för att välja läge.

Bekräfta genom att trycka på MENY/OK igen.
Backa genom att trycka på AVBRYT/TYST LÄGE
För att gå ur menyn, tryck på

.

(röd lur).

Meny

Samtalslista►Direktminne►Telefonbok►Samtalsblockering►Intercom►
Basinställning►HS-Inställning►Ange SOS►Påminnelse-►TLK-Siffror►Svarssystem

Samtalslista

►Samtalslista ►Uppgifter ►Lägg till i telefonbok (PB)► Bifoga i blockeringslista (BL) ► Lägg
till i snabbval (BM: M1-M0)►Radera ► Radera Alla

Direktminne (snabbval/bildknappar)
►Direktminne M1-0►Lägg Till►Rösttagg

Telefonbok

►Alla►Kortnummer►Vip
- Alla: Telefonbokslista
- Kortnummer: (Tangent 1-9) Lägg Till ►Visa ►Redigera ►Radera ►Radera Alla
- Vip: Visa►Radera ►Radera Alla ►Lägg till i snabbval (BM) ►Status Samtalsblockering

Samtalsblockering

►Svartlista ►Inställning
- Svartlista ►Lägg Till►Visa►Redigera►Radera►Radera Alla ►Lägg till i BM ►Status
- Inställning ►Blockeringsläge ►W/O Nummer ►Lägg till

Intercom

Intercom: ►Bas (ringer basstationen)

Basenhetsinställningar (BS)

►BS Ringer►Ringvolym►Ringläge ►Ringning 1
- BS Ringer: 1-5 Ringsignalsval (1 Förvalt)
- Ringvolym : 1-5 Volymlägen (3 Förvalt)
- Ringläge: Ton ►Puls
- Ringning 1: På ►Av
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Handenhetsinställning (HS)

►Samtalsinställning►Signalinställning►Textspråk►Datum & Tid►Register►Standard
- Samtalsinställning: Extern ringsignal►Intern ringsignal►Ringvolym
- Signalinställning: Tangentsignal►Batterisignal►Registeringssignal
- Textspråk: Svenska►Dansk►English►Francais► Deutch►Italiano►Norsk
- Datum & Tid
- Registrera handenheten
- Standard (återgår till standardinställning)

Ange SOS

►SOS-Nummer►SOS-Meddelande►SOS-Språk
- SOS-Nummer (1-3)►Lägg till/Visa►Redigera►Radera►Radera alla
- SOS-Meddelande►Spela►Radera►Spela in
- SOS-Språk: Svenska►English►Francais►Deutch ►Nederland

Påminnelse

►Larm 1-10►På/Av►Melodi (1-10)►Namnändra►Röstmemo
- På: (En Gång/Dagligen/Mån-Fre/Lör-Sön)

Talande siffror (TLK)
- Talsiffror: På/Av

Telefonsvarare (TAM)

►Uppspelning►Radera Gamla►Memo►TAM På/Av►Ange TAM
- Ange TAM: TAM Språk►Samtalskärm►Meddelande►Svar Fördröjning►Inspelningstid
►Fjärråtkomst► Ändra Pin ►Meddelandesignal
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Tekniska data
Räckvidd

inomhus: 50m / utomhus: 300m

Telefonlur

standbytid 100 timmar / Samtalstid ca 10 timmar

Ljudförstärkning

+50dB

Frekvens

1,88GHz till 1,9GHz

Kanaler
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Strömförsörjning

Basenhet

			
Laddare
			
Handenhet

Ingång: 100-240V 50/ 0Hz
Utgång adapter 6V; 600mA
Ingång 100-240V 50/60Hz
Utgång adapter 6V; 450mA
3 batterier AAA 1.2V/600mAh, uppladdningsbara

Garanti
Produkten omfattas av 1 års garanti. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått
genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte
produkten med andra batterier eller nätadaptrar än de som levereras med produkten.

Service
Om produkten inte fungerar, ska du kontakta försäljningsstället.
För produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB, vänligen kontakta support@edin.se.

Släng förbrukade batterier/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.

Bo Edin AB		
Besöksadress
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö		

Hearing excellence since 1965

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se
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