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Volumenkontrol røret
Højttaler
Adgangstaster til teletjenester
Ophængningskrog til rør
Slet
OK
Hurtigvalgstaster
Nummervisning
Indikator for nyt opkald
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Op/ned
Telefonbog
Menu
R-tast
Genopkald
Ekstra forstærkning (boost)
Forstærkning på/ringeindikator
Højttaler

Tilslutning
1. Slut spiralledningen til røret og til udtaget.
2. Slut netadapteren (ekstraudstyr) til udtaget i væggen og til udtaget, der er markeret med DC 12V på
enheden.

3.
4.

Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget, der er markeret med
på enheden.
Løft røret, og kontrollér, at der høres en klartone.
Bemærk: Brug den medfølgende telefonledning. En ledning fra en tidligere telefon er muligvis ikke
kompatibel.

Opsætning
Åbn opsætningsmenuen ved at trykke på . Når en indstilling er bekræftet med , vises den næste
indstilling automatisk. Spring til den næste indstilling ved hjælp af
.
Telefonen vender tilbage til standbytilstand efter 60 sekunders inaktivitet, eller hvis du trykker på b.
1. Tryk på .
2. DANSK vises.

3.
4.
5.
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8.
9.

Vælg det ønskede sprog med
. Tryk på .
Vælg den ønskede kontrastindstilling (LCD-KONTRAST, 2) med

. Tryk på

.

Vælg det ønskede timetal (00-23) med
. Tryk på .
Vælg det ønskede minuttal med
. Tryk på .
Vælg den ønskede dag med
. Tryk på .
Vælg den ønskede måned med
. Tryk på .
Vælg TONE eller PULS med
. Tryk på .
Bemærk! Hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du skal bruge, kan du vælge TONE, da den
fungerer de fleste steder.
10. Vælg FLASH TID med
(100 for EU/GB/AUS, 270 Frankrig/ Portugal og 600 New Zealand).
Tryk på

.

11. NYT OPKALD IND. vises. Tryk på

. Aktiver/deaktiver lysdioden for nye opkald. Vælg TIL eller FRA.

Tryk på .
12. Knapperne 1 og 2 kan programmeres med servicenummer. TELE-

TJENESTER vises. Tryk på

. Brug

til at vælge TAST 1 eller TAST 2, og tryk derefter på

Brug tastaturet til at redigere adgangsnummeret. Tryk på
.

. Indtast et navn på tjenesten. Tryk på

.

Betjening
Sådan foretages et opkald
Normale opkald
1. Løft telefonrøret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.
Opkald med korrigeringsfunktion
Giver mulighed for at indtaste og ændre et nummer, før nummeret ringes op.
1. Indtast det ønskede telefonnummer. Fejlindtastninger kan slettes med c.
2. Løft telefonrøret.
Genopkald
De senest kaldte telefonnumre kan uden videre kaldes op igen.

1.
2.

Tryk gentagne gange på

for at bladre igennem de kaldte numre.

Løft røret for at kalde nummeret op, eller løft røret, og tryk derefter på
kaldte nummer op.

for at kalde det senest

Håndfri opkald
1. Tryk på , håndfri funktion er aktiveret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.
3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Bemærk! Du kan skifte imellem røret og håndfri tilstand ved blot at trykke på eller løfte røret. Husk, at kun
en person kan tale ad gangen, når telefonen er i håndfri tilstand. Omskiftningen mellem højttaler og
mikrofon sker automatisk. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke forekommer høje lyde, f.eks. musik, i
telefonens umiddelbare nærhed, da dette vil forstyrre den håndfrie funktion.
Adgangsopkald til tjenester
Genvejstaster til adgangsnumre til operatørtjenester.
1. Tryk på 1 eller 2, og hold den nede, indtil adgangsnummeret til tjenesten vises.
2. Tryk på 0, eller løft røret for at kalde op til nummeret.
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