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Generel information
1

Generel information

1.1

Vejledninger

Brugervejledning
I brugervejledningen får du forklaret, hvordan telefonen skal betjenes, og
hvordan funktionerne indstilles uden pinkode.
Brugervejledningen er en del af produktet. Opbevar derfor vejledningen,
så længe telefonen bruges. Hvis du giver telefonen til en anden, så læg
brugervejledningen ved.
Programmeringsvejledning
Programmeringsvejledningen henvender sig til den, der skal gøre
telefonen klar til brug. Her får du forklaret, hvordan telefonen skal
betjenes, og hvordan funktionerne indstilles med pinkode. De tekniske
data og fejlfindingsguide findes også i vejledningen.
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Menuoversigt
2

Menuoversigt

2.1

Styring af telefonen med funktionstasterne

På telefonens startskærm har du via funktionstasterne adgang til
telefonbogen (T-bog), opkaldslisten (Liste), menuen og højttaleren (

).

Du kan indstille din telefon via menuen.

Menu

Åbn menuen.
Vælg funktion (frem).
Vælg funktion (tilbage).

Ok

Bekræft funktion/indtastning.

Tilbage

			
2.2

Kort tryk: Vend tilbage til det forrige niveau.
Langt tryk: Vend tilbage til startskærmen.

Menuer

Følgende funktioner uden pinkode er beskrevet i brugervejledningen:
Niveau 1

Niveau 2

Hurtigvalg

Gem telefonnummer på kviktast
Gem kontakt i telefonbog
Slet telefonbog
Gem telefonnummer på kortvalgstast

Lyde & signaler

Indstil ringemelodi
Slå ringetonen til/fra
Liste over frigivne telefonnumre til ringetonen
Liste over spærrede telefonnumre til ringetonen
Slå tastelyd til/fra

Frigiv menu PIN

Kun adgang til den beskyttede ”administratormenu“
med pinkode (4 tegn).

Undtagelser: Funktioner med kursiv kræver indtastning af pinkode og er
beskrevet i programmeringsvejledning.
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Menuoversigt
Følgende funktioner med pinkode er beskrevet i denne
programmeringsvejledning. Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi at ændre
pinkoden, se afsnit 11.1.
Niveau 1

Niveau 2

Alarmer

Gem alarmnummer

Niveau 3

Opkaldstrigger

Nødopkaldstast
Fejlmeddelelse
Kontrolopkald

Indstillinger

Antal forløb
Pausetid
Forbindelsestid
Identifikationsnummer
„Lydstyrke høj“ til/fra
Sluttone til/fra

Testopkald

Til/fra/testopkaldstid

Alarm til/fra
Medhør
Medhør indstillinger
(Overvågning) (Overvågningstilstande)

Medhør fra
Antal ringninger
Via CLIP-nummer
Via specialopkald

Gem „overvågningspinkode“
Indstilling af antal opkald
Gem telefonnummer under ”vis-nummer” (CLIP)
Tastespærring

Begrænsningstype

Gem spærrede numre
Gem direkte telefonnummer
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Gem
undtagelsesnummer

Ingen spærring
Direkte opkald
Automatiske direkte opkald
Spærrede numre
Fuld spærring
Kun kortvalg

Menuoversigt

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Grundindstillinger

Generelt

Sprog
Dato til/fra
Tid on/off
Dato/tid
Ændre tid
Opkalds-LED til/fra
Displaykontrast
Ændring af pinkode
Headset-tilstand til/fra
Ændring af vis-nummer tilstand (CLIP)

Ringer op

Flashtid
Bylinjekode
PABX-kode
Pausetid
Teleselskab nummer

Overvågning

Strømforsyning
Telefonlinje
Timer trigger
Fejl-LED

Funktionstaster

Kvikkaldstast
Servicetast
R-tast

Service

Information
Reset
Re-initialisering
Fabriksindstilling
Sluk apparat
Konfiguration fra SD-kort
Konfiguration til SD-kort
Software-update

Hvis du vil foretage indtastninger inden for 30 sekunder efter at have
forladt den pinkode-beskyttede menu, behøver du ikke indtaste pinkoden
igen.
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Alarmer
3

Alarmer

3.1

Definitioner

Alarmer har til formål at videregive informationer via automatiske opkald.
Under begrebet ”Alarmer“ hører følgende 3 områder:
Nødopkald		
					
					
					

Nødopkaldet udløses ved tryk på nødopkaldstasten 		
på telefonen eller via valgfrie ledningsforbundne 			
opkaldstriggere (f.eks. træksensor).
> Se kapitel 4 Nødopkald.

Fejlbesked		Fejlbeskeden udløses, når en teknisk fejl registreres af 		
					 telefonen. Her udløser telefonen selv opkaldet. 			
					 > Se kapitel 5 Fejlbesked.
Testopkald		Testopkaldet udløses på et fast indstillet tidspunkt for 		
					 at teste, om telefonen fungerer korrekt. Telefonen udløser
					 selv opkaldet.
					 > Se kapitel 6 Testopkald.
3.2

Beskrivelse

Alarmopkaldets forløb
Opkaldssekvens: Ved opkaldssekvens forstås rækkefølgen af alle
programmerede opkald. Alle telefonnumre ringes op i et loop, indtil
alarmopkaldet besvares, og der er kvitteret for det, eller sekvensen slutter
automatisk.
Opkaldscyklus: En opkaldscyklus er, når der er foretaget ét opkald til
alle programmerede telefonnumre i rækkefølgen (standardindstilling: 9
cyklusser).
Opkaldspause: En opkaldspause er pausen mellem to cyklusser
(standardindstilling: 3 minutter).
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Alarmer
Sluttone: Ved slutningen af den sidste cyklus signaliserer tre toner, at der
ikke følger en yderligere cyklus, og at opkaldssekvensen slutter.
Opkaldssekvens
Opkaldscyklus
1. Opkald

2. Opkald

Opkaldscyklus
Pause

1. Opkald

2. Opkald

Kvittering for opkald: Efter en modtager har kvitteret for nødopkaldet,
ringes de yderligere telefonnumre i sekvensen ikke mere op. Kvitteres
der ikke (f.eks. fordi opkaldet modtages af en telefonsvarer), fortsættes
opkaldene inden for sekvensen.
Forbindelsens varighed: Forbindelsens varighed er den tid, inden for
hvilken et opkald løber. Opkaldets forløb slutter ved at modtager kvitterer
nødopkaldet eller ved udløb af forbindelsestiden.
Prioritering af opkald
Alarmopkald har prioritet over alle andre telefonfunktioner. Når et
nødopkald er aktivt, afvises alle andre indkomne opkald.
Modtagelse og behandling af opkald
Udløses flere opkald fra forskellige opkaldstriggere omtrent samtidig, så
husker telefonen rækkefølgen og behandler opkaldene efter tur.
Modtagerens telefon
Den telefon, der modtager alarmopkaldet, skal være udstyret med
funktionen tonekontrol (DTMF-opkald).
3.3

Oversigt over opkaldstriggere

En ”opkaldstrigger“ kan være en tast, en fejl eller en timer.
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Alarmer

Opkaldstrigger

Typer af aktivering

Nødopkaldstast

Tryk på tast

Fejlbesked

Fejl på telefon- eller elnettet

Testopkald

Automatisk aktivering på fastsat tidspunkt

3.4

Modtagelse, besvarelse og afslutning af alarmopkald

Følgende tabel viser mulighederne for at modtage, besvare og afslutte et
alarmopkald.
Modtagelse af alarmopkald:
Taltast 5

Alarmopkaldet modtages og kvitteres, dvs.
opkaldssekvensen slutter efter opkaldet.

Taltast 2

Ved serverdrift:
Alarmopkaldet modtages, men kvitteres ikke, dvs. der
ringes til yderligere telefonnumre inden for sekvensen.

Styring af alarmopkald:
Taltast 1

Ved serverdrift:
Alarmopkaldets forbindelsestid forlænges til 20 minutter
(kan kun bruges ved modtagelse via ”taltast 2“)

Taltast 4

Aflytningstilstand: Modtageren hører den, der ringer op

Taltast 5

Håndfri betjening: Begge kan lytte og tale

Taltast 6

Meddelelsestilstand: Modtageren taler med den, der ringer
op
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Alarmer

Afslut alarmopkald:
Læg røret på

Er alarmopkaldet blevet besvaret med taltast 5, så afsluttes
samtalen, når modtageren lægger røret på. På Ergophone
S 510 Phonic Ear telefonen høres en optagettone.

Taltast 7

Ved serverdrift:
Samtalen afsluttes, uden at der høres en optagettone.
Der kvitteres ikke, og opkaldet går på pause (ventetid
mellem cyklusserne). Pausetiden sættes til 30 minutter.
Nødopkaldstasten blinker.

Taltast 8

Samtalen afsluttes og kvitteres. Ingen optagettone høres.
Opkaldssekvensen slutter efter opkaldet.

Taltast 9

Ved serverdrift:
Samtalen afsluttes, men kvitteres ikke. Ingen optagettone
høres. Der ringes til flere telefonnumre inden for sekvensen.

3.5

Programmering af grundindstillingen ”Alarmopkald“

FARE
				

Formidlingen af et alarmnummer kan ikke garanteres under
alle omstændigheder.			

Hvis du vil benytte en eller flere alarmfunktioner ”nødopkald“, ”fejlbesked“
og ”testopkald“ er følgende grundindstillinger nødvendige:
Grundindstillinger ”Alarmopkald“

Side

3.5.1 Sæt alarmen til (Fabriksindstilling: on)

13

3.5.2 Fastlæg og gem alarmopkaldsnumre

14

3.5.3 Indstilling af alarmparametre

16

3.5.1 Slå alarm til/fra
Funktionen ”alarm“ er slået til ved leveringen. Hvis du vil benytte
”nødopkald“, ”fejlbesked“ og/eller ”testopkald“ så lad funktionen
være til.
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Alarmer
Slå alarm fra
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > „Alarmer“ > OK.
Vælg med

„Alarmer on/off“ > OK.

Vælg med

”Off” > OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				

Slå alarm til igen
Hvis du ønsker at slå alarmen til igen, så vælg i stedet „On”.

3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre
”Alarmnumre“ er telefonnumre, som automatisk ringes op i nødstilfælde
(nødopkald), ved tekniske fejl (fejlbesked) og regelmæssigt med henblik
på teknisk kontrol (testopkald).
Disse fastlagte telefonnumre kan fleksibelt tildeles til en eller flere
opkaldstriggere. Tildelingen beskrives og foretages i de respektive kapitler
Nødopkald, Fejlbesked og Testopkald.
Fastlæg alarmnumre
Der er 9 pladser til rådighed for alarmnumre (maks. 20 cifre). Indtast
alarmnumre i følgende tabel:
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Alarmer

Gemt
under

Alarmnummer

Alarmområde(r)

Opkaldstrigger

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gem alarmnumre
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
”Alarmnumre“ > OK.
Vælg med

”Alarmnummer (1-9)“ > OK.

Indtast alarmnummer > OK.
			

Foretag ny indtastning eller hold Tilbage nede, indtil 		
startskærmen fremkommer.

		
Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste 		
				
eller slette hele nummeret med Slet.
					 tal med
Med den nederste kvikkaldstast kan du indføje pauser 		
				
					 mellem kvikkaldene.
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Alarmer
3.5.3 Indstil alarmparametre
Alarmparametrene er forudindstillet. Du kan ændre dem, men du behøver
det ikke.
Indstillingsmuligheder:
Antal cyklusser
En cyklus defineres som ét engangsopkald af alle 		
						
programmerede alarmnumre efter hinanden. Med
						
antallet af cyklusser (1-9) fastlægger du, hvor
						
hyppigt opkaldsnumrene skal ringes op. 			
						
Fabriksindstilling: 9 cyklusser.
						
> Indtast antallet af cyklusser (1-9) via taltasterne.
Pausetid 			
						
						
						
						

Du kan fastlægge, hvor længe (1-99 minutter) 		
telefonen venter efter en ubesvaret cyklus. Efter
denne pause startes en ny cyklus.
Fabriksindstilling: 3 minutter.
> Indtast minutterne (1-99) via taltasterne.

Forbindelsestid		
						
						
						
						

Forbindelsestiden er den tid, alarmopkaldet varer. 		
Forløbet sluttes ved at modtager kvitterer alarm-		
opkaldet eller ved udløb af forbindelsestiden.
Fabriksindstilling: 90 sekunder.				
> Indtast sekunderne (1-99) via taltasterne.

Identifikationsnr.
						
						
						
						

Modtages nødopkaldet af en server, så kan den, der
ringes op, ved hjælp af identifikationsnummeret
modtage informationer om den person, der søger 		
hjælp.
> Indtast identifikationsnummeret via taltasterne.

Lydstyrke høj 		
						
						
						
			

Telefonens højttalerlydstyrke indstilles automatisk til
maksimal lydstyrke ved samtale i forbindelse med et
nødopkald.
Fabriksindstilling: Til.
> Slå funktionen til eller fra med piletasterne.
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Alarmer
Sluttone			
						
						
						

Slutsignalet (3 toner) signalerer, at der ikke ringes 		
til flere alarmnumre. Signalet kan slås til eller fra.
Fabriksindstilling: Til.
> Slå signalet til eller fra med piletasterne.

Foretag indstillinger:
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
Vælg med

”Indstillinger“ > OK.

Vælg med

den ønskede funktion (se ovenfor) > OK.

Indtast værdier via taltasterne eller via
			

> OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.
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Nødopkald
4

Nødopkald

Via den røde nødopkaldstast på telefonen kan der sendes nødopkald til
programmerede opkaldsnumre.
4.1

Nødopkaldsforløb

Beboer udløser nødopkald.

Sygeplejerskens telefon ringer.
Sygeplejersken løfter røret og hører
SOS-tonerne. Hun trykker på taltast 5
for at modtage opkaldet. SOS-tonerne
stopper.

Ergophone S 510 telefonen indstilles Samtale med beboeren.
automatisk på håndfri betjening.
Samtale med sygeplejersken.

Sygeplejersken kan via taltasterne styre
samtalen:
Aflytning: Sygeplejerske lytter.
Håndfri betjening: Høre og tale.
Meddelelse: Sygeplejersken taler.

Ergophone S 510 lægger på
uden hørbare optagettoner.
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Sygeplejersken afslutter samtalen.

SOS-toner ved modtagelse af opkald
Tonesekvens: 3 x korte, 3 x lange, 3 x korte osv.
Styring af samtale
Styring af samtalen ved hjælp af taltasterne anbefales, hvis
forbindelsen er dårlig. Et skift mellem meddelelses- og aflytningstilstand kan erstatte den sædvanlige håndfri betjening.

Nødopkald
				
				

4.2

Modtagelse af samtale				
Når den, der søger hjælp, hører modtageren af
nødopkaldet via medhørshøjttaleren, kan det forekomme
at vedkommende af vane tager røret. I dette tilfælde skifter
telefonen automatisk til betjening over telefonrøret.

Nødopkaldstastens lys

I brug lyser nødopkaldstasten som følger:
Type af lys

Betydning

Ingen lys

Alarm er slået fra

Lyser konstant svagt rødt

Alarm er slået til

Lyser konstant stærkt rødt

Der ringes til nødopkaldsnummer

Blinker stærkt rødt

Pause mellem to cyklusser

4.3

Programmering og test af nødopkaldsfunktion

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmeres:
Nr.

Grundindstillinger ”Alarmopkald“

Side

1

3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)

13

2

3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre

14

3

3.5.3 Indstil alarmparametre
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Derefter foretager du følgende programmering og tester nødopkaldet:
Nr.

Indstilling og test af nødopkald

Side

4

4.3.1 Tildeling af alarmnumre

20

5

4.3.2 Test nødopkald

21

19

Nødopkald
4.3.1 Tildeling af alarmnumre til nødopkaldstast og taster
Alarmnumre kan tildeles opkaldstrigger.
BEMÆRK

I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret,
men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se
tabel på side 15).
Eksempel: Ønsker du at tildele de første 3 telefonnumre, så
indtast 123. Ved udløsning af nødopkald udløses telefonnumrene i den rækkefølge, de er indtastet.
Åbn Menu > vælg med

”Frigivelse af PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
Vælg med

”Opkaldstrigger“ > OK.

Vælg med

”Nødopkaldstast“ > OK.

			
			

Tildel ved indtastning alarmnummeret/alarmnumrene
en plads (f.eks. 123 for alarmnumrene på de tre første 		
pladser) > OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				
				

Rediger/slet
og ind-		
Du kan hele tiden slette den sidste plads med
taste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle pladser 		
ved at trykke Slet.
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Nødopkald
4.3.2 Test nødopkald
Når du har foretaget programmeringerne 1-4, så test nødopkaldet ved at
udløse nødopkald via nødopkaldstasten på telefonen.
Kontroller, om modtagelse, besvarelse og afslutning af nødopkaldet
fungerer korrekt.

21

Fejlbesked
5

Fejlbesked

5.1

Visning af fejlbeskeder

Ved strømsvigt eller fejl på telefonnettet vises fejlene på telefonen. Ved
strømsvigt eller fejl på batteripakken kan fejlen desuden meldes via et
automatisk opkald til et eller flere af de programmerede opkaldsnumre.
Fejl
Strømsvigt

Visning på telefon

Forsyningsfejl
Menu

Liste

Fejlbesked
T-bog

Advarselstone (længde 1
sek.) pr. minut maks. 15
minutter langt. Den røde
lampe1 blinker.
2

Der er fejl på
telefonnettet

Fejl telefonlinje
Menu

Liste

T-bog

Genoprettes
netforbindelsen ikke inden
for 15 minutter, følger
et automatisk opkald til
et telefonnummer (hvis
programmeret).
Meddelelse kan ikke
sendes.

Advarselstone (længde ca. 1
sek.) hvert halve minut, maks.
1 1/2 minut langt. Den røde
lampe1 blinker.
2

Batteripakken er
ikke installeret
eller skal udskiftes

Fejl

Menu

Liste

T-bog

Batteripakkens symbol vises
i displayet. Den røde lampe1
blinker.

Automatisk opkald til et
valgfrit telefonnummer
(hvis programmeret)

) Den røde lysdiode er placeret til venstre for stjernetasten. Den kan slås til eller
fra (se afsnit 11.3).
2
) Advarselstonen kan slås til eller fra (se afsnit 11.3).
1
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Fejlbesked

5.2

Fejlbeskedsforløb

I tilfælde af fejl på elnettet eller en fejl på batteripakken, kan det indstilles,
at der sendes en fejlbesked til et valgfrit programmerbart telefonnummer.
Fejlbeskedsforløb

En fejl er registreret på telefonen.
Telefonen kalder automatisk tekniker.

Ergophone S 510 lægger på
uden hørbare optagettoner.

5.3

Teknikerens telefon ringer.
Teknikeren løfter røret og hører
informationstonerne (2 x kort, pause, 2
x kort osv.)
Han trykker på taltast 5 for at modtage
opkaldet. Tonesekvensen stopper.
Teknikeren trykker på taltast 8 og
lægger på.

Programmering og test af fejlbeskedsopkald

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmeres (hvis det
ikke allerede er gjort):
Nr.
1

Grundindstillinger ”alarmopkald“
3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)

Side
13

2

3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre

14

3

3.5.3 Indstil alarmparametre

16

Derefter programmerer og tester du fejlbesked:
Nr.

Indstilling og test af fejlbesked

Side

4

5.3.1 Tildeling af alarmnumre

24

5

5.3.2 Test fejlbesked

24

23

Fejlbesked
5.3.1 Tildeling af alarmnumre
Tildel de ønskede alarmnumre til opkaldstriggeren ”fejlmeddelelse“ .
BEMÆRK

I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret,
men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se
tabel på side 15).
Eksempel: Ønsker du at tildele numrene 4 og 5, så indtast
45. Ved udløsning af en fejlbesked udløses telefonnumrene
i den rækkefølge, de er indtastet.
Åben Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
Vælg med

”Opkaldstrigger“ > OK.

Vælg med

”Fejlmeddelelse“ > OK.

			
			

Tildel ved indtastning telefonnummeret/telefonnumrene 		
en plads (f.eks. 45 for telefonnumrene på plads 4 og 5) > 		
OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				
				

Rediger/slet
og 		
Du kan hele tiden slette den sidste plads med
indtaste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle
pladser ved at trykke Slet.

5.3.2 Test fejlbesked
Træk stikket ud. Fejlmeddelelsen vises i displayet, advarselstonen høres
og fejlbeskeden sendes efter 15 minutter.

24

Fejlbesked

5.4

Visning af fejlbesked på telefonen

Når teknikeren kommer, kan han aflæse fejlen på telefonen under
menupunktet „Information“.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Service“ > OK > ”Information“ > OK.

			

Kig på listen.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede,
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				
				

Fejlbeskedens varighed
Fejlen vises på telefonens display, indtil den er afhjulpet.
Den røde lysdiode blinker, indtil fejlen er set i menuen 		
”Service“ > ”Information“ eller er afhjulpet.
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6

Testopkald

Med henblik på teknisk overvågning af telefonen kan der automatisk
foretages et testopkald til et programmeret telefonnummer på et
programmeret tidspunkt. Modtagerens telefon skal have funktionen
tonekontrol (DTMF-opkald).
6.1

Testopkaldsforløb

Telefonen ringer automatisk til teknikeren på det indstillede tidspunkt.

Ergophone S 510 lægger på
uden hørbar optagettone.

6.2

Teknikerens telefon ringer.
Teknikeren løfter røret og hører
informationstonerne (2 x kort, pause, 2
x kort osv.)
Han trykker på taltast 5 for at modtage
opkaldet. Tonesekvensen stopper.
Teknikeren trykker på taltast 8 og
lægger på.

Programmering og test af testopkald

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmes (hvis det
ikke allerede er gjort):
Nr.
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Grundindstillinger ”Alarmopkald“

Side

1

3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)

13

2

3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre

14

3

3.5.3 Indstilling af alarmparametre

16

Testopkald
Programmér og test derefter testopkaldet:
Nr.

Indstillinger af ”Testopkald“

Side

4

6.2.1 Tildel alarmnumre

27

5

6.2.2 Slå testopkald til og fastlæg tid

28

6

6.2.3 Test testopkald

28

6.2.1 Tildeling af alarmnumre
Tildel opkaldstriggeren ”testopkald“ de ønskede alarmnumre.
BEMÆRK

I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret,
men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se
tabel på side 15).
Eksempel: Ønsker du at tildele numrene 4 og 5, så tast 45.
Ved aktivering af testopkald udløses telefonnumrene i den
rækkefølge, de er indtastet.
Åben Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
Vælg med

”Opkaldstrigger“ > OK.

Vælg med

”Testopkald“ > OK.

			
			

Tildel ved indtastning telefonnummeret/telefonnumrene 		
en plads (f.eks. 4 og 5 for telefonnumre på plads 4 og 5) > 		
OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				
				

Rediger/slet
og
Du kan hele tiden slette den sidste plads med
indtaste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle 		
pladser ved at trykke Slet. 		
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6.2.2 Slå testopkald til/fra og fastlæg tid
Du kan indstille et tidsinterval for, hvor lang tid, der skal gå, inden
testopkaldet sendes (12, 24, 48 eller 72 timer) og klokkeslættet for,
hvornår intervallet skal starte.
Eksempel: Du indstiller intervaltiden til 24 timer og klokkeslættet til kl. 15.
Testopkaldet sendes automatisk hver dag kl. 15.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK > ”Alarmer“ > OK.
Vælg med

”Testopkald“ > OK.

Vælg med

”On“ > OK.

”Testopkald“ > OK.
Vælg med

”Tid testopkald“ > OK.

Vælg interval med

12, 24, 48 eller 72 timer > OK.

Indtast klokkeslæt (tt:mm) via taltasterne > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				
				
				
				

Indtast klokkeslæt
og
		
Ved indtastning af klokkeslæt kan du med
flytte cursoren til venstre eller højre.
Slå testopkald fra
Hvis du ønsker at slå testopkaldet fra, vælg ”off“ inden 		
for proceduren.

6.2.3 Test testopkald
Kontroller, om kontrolopkaldet sendes automatisk til den fastlagte tid.
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Overvågning

Ved ”overvågning“ slår Ergophone S 510 telefonen direkte over på
aflytningstilstand eller håndfri betjening, uden at den skal betjenes.
Overvågning kan aktiveres på tre forskellige måder, der indbyrdes
udelukker hinanden: ”Via antal opkald“, ”Via CLIP-nummer“ eller ”Via
specialopkald“.
7.1

”Via antal opkald“

7.1.1 ”Via antal opkald” forløb

Sygeplejerske ringer til beboer.

Telefon ringer en gang og optager linjen.

Sygeplejersken hører på sin
telefon, at der er optaget. Hun
indtaster R-pinkoden (f.eks. 1111).

Telefonen slår over på aflytningstilstand.

Sygeplejersken kan styre samtalen via taltasterne:
Aflytning: Sygeplejersken lytter, og beboeren taler.
Håndfri betjening: Begge lytter og taler.
Meddelelse: Sygeplejersken taler, og beboeren lytter.
Sygeplejersken afslutter samtalen. Ergophone S 510 lægger på uden
hørbare optagettoner.

7.1.2 Beskrivelse
Den telefon, der ringer op til Ergophone S 510 telefonen, skal have
funktionen tonekontrol (DTMF-valg). Ergophone S 510 telefonen ringer
ved opkald så ofte, som den er indstillet til, og optager dermed linjen.
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Indtaster den, der foretager opkaldet, sin 4-cifrede overvågningspinkode
(R-pinkoden), slår Ergophone S 510 automatisk over på aflytningstilstand. Den, der foretager opkaldet, kan nu høre, hvad der sker i rummet,
og derefter via taltasterne styre samtalen (håndfri betjening, samtale og
afslutning).
		
				

Lydløs overvågning
Hvis du ønsker at overvåge rummet, så slå ringetonen på
Ergophone S 510 fra. Vær venligst opmærksom på loven
om databeskyttelse, når funktionen ”lydløs overvågning”
benyttes.

7.1.3 Programmering og test af ”Via antal opkald“
Sådan programmerer og tester du ”Via antal opkald“:
Indstil og test ”Via antal opkald“

Side

7.1.3.1 Aktiver ”Via antal opkald“

30

7.1.3.2 Fastlæg overvågningspinkode

31

7.1.3.3 Indstil antal opkald

31

7.1.3.4 Test ”Via antal opkald“

32

7.1.3.1 Aktiver ”Via antal opkald“
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
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Vælg med

”Medhør“ > OK > ”Medhør indstilling“ > OK.

Vælg med

”Via ant. ringn.“ > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

Overvågning
7.1.3.2 Fastlæg overvågningspinkode
Den 4-cifrede overvågningspinkode (R-pinkoden) kan når som helst
ændres ved at indtaste en ny.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Medhør“ > OK.

Vælg med

”Medhør PIN“ > OK.

Indtast R-pinkoden to gange efter hinanden > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				

Rediger/slet
Du kan under indtastning af R-PIN hele tiden slette det 		
sidste tal med
. Trykker du Slet slettes hele pinkoden.

7.1.3.3 Indstil antal opkald
I fabriksindstilling er et opkald indstillet. Til særlig brug kan det være en
god idé at lade telefonen ringe flere gange (så kan f.eks. et normalt opkald
modtages ved at løfte røret på telefonen, selv om telefonen befinder sig i
overvågningstilstand).
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Medhør“ > OK.

Vælg med

”Via ant. ringn.“ > OK.

Indtast antal (1-9) med taltasterne > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.
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7.1.3.4 Test ”Via antal opkald“
Ring til Ergophone S 510 telefonen. Den skal ringe og optage linjen.
Indtast R-pinkoden på din telefon. Ergophone S 510 slår over på
aflytningstilstand. Styr samtalen via taltasterne.
7.2

”Via CLIP-nummer“

7.2.1 ”Via CLIP-nummer” forløb

Sygeplejerske ringer til beboer.

Telefonen ringer en gang, genkender
opkaldsnummeret og slår over på aflytningstilstand. Er R-pinkoden 9999 gemt,
slår telefonen over på håndfri betjening.

Sygeplejersken kan styre samtalen via taltasterne:
Aflytning: Sygeplejersken lytter, og beboeren taler.
Håndfri betjening: Begge lytter og taler.
Meddelelse: Sygeplejersken taler, og beboeren lytter.
Sygeplejersken afslutter samtalen. Ergophone S 510 Phonic Ear lægger på
uden hørbare optagettoner.

7.2.2 Beskrivelse
Den telefon, der ringer op til Ergophone S 510 telefonen, skal have
funktionen tonekontrol (DTMF-valg).
Ved funktionen ”CLIP“ (vis-nummer) videregives nummeret på den, der
ringer op, til den, der ringes op. Ringer sygeplejersken til beboerens
Ergophone S 510, så ringer telefonen en gang og sammenligner derefter
nummeret på det indkommende opkald med de CLIP-numre, der er gemt
i telefonen under funktionen ”overvågning“. Genkendes nummeret, slår
telefonen automatisk over på aflytningstilstand. Er R-pinkoden 9999 gemt,
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slår telefonen over på håndfri betjening. Sygeplejersken kan styre
samtalen via taltasterne (håndfri betjening, samtale, afslutning).
		
				

Lydløs overvågning
Hvis du ønsker at overvåge rummet, så slå ringetonen på
Ergophone S 510 fra. Vær venligst opmærksom på loven
om databeskyttelse, når funktionen ”lydløs overvågning”
benyttes.

7.2.3 Programmering og test af ”Via CLIP-nummer“
Sådan programmerer og tester du ”Via CLIP-nummer“:
Indstil og test CLIP-numre

Side

7.2.3.1 Aktiver ”Via CLIP-nummer“

33

7.2.3.2 Gem CLIP-numre

34

7.2.3.3 Fastlæg overvågningspinkode

34

7.2.3.4 Test ”Via CLIP-nummer“

34

7.2.3.1 Aktiver ”Via CLIP-nummer“
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.

			

Vælg med

”Medhør“ > OK > ”Medhør indstilling“ > OK.

Vælg med

”Via CLIP nr.“ > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.
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7.2.3.2 Gem CLIP-numre
Der kan gemmes op til 5 CLIP-numre (hver med maks. 20 cifre).
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Medhør“ > OK.

Vælg med

”Via CLIP nr.“ > OK.

Vælg med

”CLIP-nummer 1-5“ > OK.

Indtast opkaldsnummer > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
			

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal		
eller slette hele nummeret med Slet.
med

7.2.3.3 Fastlæg overvågningspinkode
Se afsnit 7.1.3.2.
7.2.3.4 Test ”Via CLIP-numre“
Ring til Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen. Den skal ringe en gang og
så slå over på aflytningstilstand eller håndfri betjening.
7.3

”Via specialopkald“

Specialopkaldet udgår fra et telefonanlæg og består af mindst 4
opkald inden for 4 sekunder. Efter specialopkaldet slår telefonen over på
håndfri betjening. Også ved ”Via specialopkald“ kan den, der ringer op,
styre samtalen via taltasterne (se side 32). Den telefon, der ringer op til
Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen, skal have funktionen tonekontrol
(DTMF-valg).
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7.3.1 Programmering og test af ”Via specialopkald“
7.3.1.1 Aktiver ”Via specialopkald“
Vælg ”specialopkald“ inden for proceduren, der er beskrevet under afsnit
7.2.3.1 Aktiver ”Via CLIP-nummer“.
7.3.1.2 Test „Via specialopkald“
Ring til Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen. Efter specialopkaldet skal
telefonen slå over på håndfri betjening.
7.4

Slå overvågning fra

Vælg ”Medhør off“ inden for proceduren, der er beskrevet under afsnit
7.2.3.1 Aktiver ”Via CLIP-nummer“.
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Tastespærring

Du kan spærre udgående opkald på 5 forskellige måder.
		
				

Telefonnumre, der altid kan ringes til
Alarmnumre samt undtagelsesnumre (f.eks. til politi/brandvæsen) kan som hovedregel altid vælges, uanset hvilken
form for spærring.

FORSIGTIG

Gem undtagelsesnumre i tilfælde af en kritisk situation, så
vedkommende kan ringe op også ved tastespærring. Har
du ved indstilling af tastespærring endnu ikke gemt nogen
undtagelsesnumre, gør telefonen opmærksom på dette via
displayet.

8.1

Vælg begrænsningstype

Indstillingsmuligheder:
Ingen spærring		
Direkte opkald 		

Tastespærring ikke indstillet.
Det udgående opkald er spærret
med undtagelse af ét gemt direkte
telefonnummer, som kan ringes op ved at
løfte røret og trykke på en tilfældig tast. Det
direkte telefonnummer (maks. 20-cifret) skal
være gemt.

Automatisk direkte opkald Det udgående opkald er spærret
med undtagelse af ét gemt direkte
telefonnummer, som kan ringes op ved at
løfte røret. Det direkte telefonnummer (maks.
20-cifret) skal være gemt.
Nummerspærring
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Opringning til enkelte numre spærres. 		
Forudsætning for nummerspærring er, at de
spærrede telefonnumre er indtastede (maks.
20-cifret).

Tastespærring
Fuld spærring 		

Der kan ikke ringes til nogen telefonnumre.

Kvikkaldstaster fri

Med undtagelse af kvikkaldstasterne og
nødopkaldstasten er alle andre taster spærrede for
udgående opkald.

Foretag indstilling:
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
			

			
8.2

Vælg med
> OK.

”Tastespærring“ > OK > ”Begrænsningstype“

Vælg med

begrænsningstype (se ovenfor) > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.
Gem spærrede numre

Hvis du vil bruge nummerspærring, skal du gemme spærrede numre. Det
kan være hele telefonnumre eller dele af numre.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Tastespærring“ > OK.

Vælg med

”Spærrede nr.“ > OK.

Vælg med

”Spærret nr. 1-5“ > OK.

Indtast nummer (maks. 20-cifret) > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.
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8.3

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal
eller slette hele nummeret med Slet.
med

Gem direkte telefonnummer

Hvis du vil bruge begrænsningstypen ”direkte opkald“ eller ”automatisk
direkte opkald“, skal du gemme direkte opkaldsnumre. De gemte opkaldsnumre gælder for begge begrænsningstyper.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Tastespærre“ > OK.

Vælg med

”Direkte opk. nr.“ > OK.

Indtast nummer (maks. 20-cifret) > OK.
Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

			
		
				
				
8.4

Rediger/slet
Du kan hele tiden slette det sidste tal med
.
Trykker du på Slet slettes hele nummeret.
Du kan indtaste pausetid ved hjælp af de nederste kvik-		
kaldstaster.

Gem undtagelsesnumre

Undtagelsesnumrene kan for eksempel være telefonnumrene til
politi og brandvæsen. De kan altid ringes op, selv om der er indstillet
tastespærring.
FORSIGTIG
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Gem undtagelsesnumrene, så du også ved tastespærring 		
altid kan få fat i nogen telefonisk.

Tastespærring

Åbn Menu > vælg med

„Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Tastespærring“ > OK.

Vælg med

”Undtagelsesnr.“ > OK.

Vælg med

”Undtagelsesnr. 1-5“ > OK.

Indtast nummer (maks. 20-cifret) > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
		

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal		
eller slette hele nummeret med Slet.
med

8.5

Vælg undtagelsesnumre
Løft røret.
		

		
				

Indtast undtagelsesnumre via taltasterne.
Opkald ved ”automatisk direkte opkald“
Har du indstillet „automatisk direkte opkald“, venter
telefonen 3 sekunder efter, at du har løftet røret, inden der
ringes til det gemte telefonnummer. Ønsker du at ringe til et
undtagelsesnummer, så tryk på taltasten straks efter, at du
har løftet røret.
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9

Frigivet / spærret telefonliste

I den frigivne telefonliste kan gemmes op til 9 telefonnumre, der får
telefonen til at ringe. Alle andre opkald er kun synlige i displayet.
I den spærrede telefonliste kan gemmes op til 9 telefonnumre. Telefonen
vil ikke ringe, hvis der kommer et indkommende opkald fra et af disse
numre.
Forudsætningen for denne funktion er, at nummeret på den, der ringer op,
videregives. Man kan nøjes med enten kun at slå den frigivne telefonliste
eller kun den spærrede telefonliste til. Er ingen liste slået til, fungerer
telefonen normalt.
9.1

Gem frigivne telefonnumre
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Toner & signaler“ > OK.

			

Vælg med

”Frigivet opk. list.“ > OK.

			

Vælg med

”Opk. frigiv nr. 1-9“ > OK.

Indtast telefonnummer (maks. 20-cifret) > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede,
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal
eller slette hele nummeret med Slet.
med
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9.2

Gem spærrede telefonnumre

Gå frem som beskrevet under 9.1 og vælg i stedet for ”Frigivet telefonliste“
”Spærret telefonliste“.
9.3

Aktiver liste
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.

		
				

Vælg med

”Toner & signaler“ > OK.

Vælg med

”Ringer“ > OK.

Vælg med

”Frigivet liste“ eller ”Blokeringsliste“ > OK.

Viderestiling
Hvis en af listerne er indstillet, kan opkald ikke viderestilles
uden indtastning af pinkode. På displayet fremkommer „Ikke
tilladt“.
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Slet telefonbog / check ud

10.1

Slet telefonbog

Ved hjælp af følgende pinkode-beskyttede fremgangsmåde kan hele
telefonbogen slettes.
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
			

			
10.2

Vælg med

”Hurtigopkald“ > OK.

Vælg med

”Telefonbog“ > OK.

Vælg med

”Slet alt“ > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede,		
indtil startskærmen fremkommer.
Check ud

Ved tryk på en tast kan du sætte alle pinkode-beskyttede indstillinger
tilbage til fabriksindstilling. Alt gemt indhold (kvikkald, kortvalg og
telefonbog) samt opkaldsliste slettes.

			

Tryk på den 5. kvikkaldstast (fra toppen) og hold den trykket
ned i mindst 5 sekunder.
”Check ud“ > OK.

42

Grundindstillinger
11

Grundindstillinger

Menuen ”grundindstillinger“ indeholder generelle indstillinger samt
indstillinger for opkald og overvågning. Kvikkaldstaster kan fortsat kodes
med en anden funktion.
11.1

Indstilling af generelle funktioner

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under
funktionen.
Indstillingsmuligheder:
Sprog 					
F: Dansk 				
							

Meddelelserne i displayet kan vises på
dansk, tysk, engelsk, hollandsk eller fransk.
> Vælg sprog med
.

Dato on/off				
F: on						
							

Datoen vises på startskærmen, når den er
indstillet.
for at slå dato til eller fra.
> Tryk på

Tid on/off				
F: on						
							

Klokkeslættet vises på startskærmen, når
det er indstillet.
for at slå klokkeslæt til eller fra.
> Tryk på

Dato/tid					
							
							

> Indtast DD.MM.ÅÅ tt:m.m.:s.s. via 			
taltasterne (dag.måned.år,
time:minut:sekund)

Ændre tid		 		
F: on						
							
							

Der tages hensyn til tidsomstillingen
sommertid/vintertid, når denne funktion er 		
indstillet.
for at slå tidsomstilling til eller fra.
> Tryk
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Opkalds-LED on/off		
F: off						
							
							
							
							
Displaykontrast 		
F: 5						
							

Et mistet opkald signaleres via opkaldsLED, hvis denne er slået til. I fabriks-			
indstillingen er opkalds-LED slået fra.
Mistede opkald vises kun i displayet.
for at slå LED til eller fra.
> Tryk

Ændring af pin 		
F: 0000					
							
							
							
							

Vigtige indstillinger er beskyttet med pinkode.
Hvis du ændrer pinkoden, skal du sikre dig, 		
at du ikke glemmer den. Det er nøglen til 		
programmeringen af din telefon.
> Indtast den nye pinkode to gange efter 		
hinanden.

Headset-tilstand on/off
F: off						
							
							
							
							
							
							

Hvis du i stedet for telefonrør ønsker at 		
benytte et headset, skal funktionen
”headset-tilstand“ aktiveres. Telefonrørets 		
funktioner (modtage, lægge på) overtages af
højttalertasten, når headset-tilstanden er 		
indstillet.
for at slå headset-tilstand til 		
> Tryk på
eller fra.

Ændring af vis-nummer
tilstand (CLIP) 			
F: DTMF					
							

FSK-CLIP er indstillet for tysksprogede lande
I andre lande kræves DTMF-CLIP.
for at ændre vis-nummer 		
> Tryk på
tilstand.

Du kan indstille lysstyrken på displayet.
Jo højere tal, desto mørkere bliver displayet.
> Vælg kontrast med taltasterne (0-9).

Foretag indstillinger:
Åbn Menu > vælg med
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”Frigiv menu PIN“ > OK.

Grundindstillinger

Indtast 4-cifret pinkode > OK.

Vælg med
”Grundindstillinger“ > OK > 				
”Generelt“ > OK.

			

Vælg funktion med

(se ovenfor) > OK.

Foretag indstilling med

eller taltasterne > OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indstil startskærmen fremkommer.

		
				
				

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal
eller slette hele nummeret med Slet.
med

11.2

Indstilling af opkaldsfunktioner

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under
funktioner.
Indstillingsmuligheder:
Flashtid 				
F: 90 ms					
							
							
							
							
							
Bylinjekode			

Du kan indstille genkaldstasten til fem flash-		
tider af forskellig længde (se bruger-			
vejledningen for telefonanlægget).
for at vælge 90, 260, 110,130, 		
> Tryk
300 msec.
En kvikkaldstast (R-tasten) skal defineres 		
som genkaldstast (se afsnit 11.4).
På nogle telefonanlæg er det nødvendigt at
indføje en pause efter bylinjekoden. Lagring
af en bylinjekode har til formål at fastlægge,
efter hvilke talrækkefølge pausetid skal indføjes. Du kan gemme en bylinjekode på op
til 4-cifre.
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Se brugervejledningen til dit telefonanlæg.
Når du har gemt en bylinjekode, så skal
denne sættes foran de telefonnumre, du vil
gemme (telefonbog, kvikopkald, kortvalg).
						> Indtast kode via taltasterne.
PABX-kode 			
Er dit telefonanlæg under et hovedanlæg,
						
kan du gemme en op til 4-cifret hoved						
anlægskode. Lagring af en PABX-kode har 		
						
til formål at fastlægge, efter hvilken
						
talrækkefølge pausetid skal indføjes.
						> Indtast kode via taltasterne.
Pausetid				
På telefonanlæg er det nødvendigt at
F: 3 sek.					
trykke en kode for at få et ringetonesignal. 		
						
På mange anlæg er det nødvendigt at
						
indføje pausetid efter koden. Du kan 			
						
indstille længde af pausetiden (1-9 sek.).
						> Indtast pause via taltasterne.
Teleselskab nr.		

Det forvalg, der gemmes her, sættes automatisk foran alle gemte telefonnumre.
						> Indtast forvalg via taltasterne.
Foretag indstillinger:
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med
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”Grundindstillinger“ > OK.

Grundindstillinger

Vælg med

”Ringer op“ > OK.

Vælg funktion med
Foretag indstilling med

(se ovenfor) > OK.
eller taltasterne > OK.

			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
			

Rediger/slet
Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal		
eller slette hele nummeret med Slet.
med

11.3

Indstilling af overvågning

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under
funktionen.
Indstillingsmulighed:
Strømforsyning		
Det akustiske advarselssignal ved afbrudt strømF: Fra 			
forsyning eller strømsvigt kan slås fra. Fejlbeskeden
			
vises stadig i displayet. Hvis fejlbeskeds-opkaldet er
			
programmeret, forbliver denne funktion aktiv.
						
> Slå den akustiske advarselstone til eller fra.
Telefonlinje			
F: On 				
						
						

Den akustiske fejlmelding ved ikke tilsluttet
eller fejlbehæftet telefonlinje kan slås fra. 			
Fejlen vises fortsat i displayet.
> Slå den akustisk advarselstone til eller fra.

Timer trigger			
F: 0 					
		
				
						
						

Genkendes optagettonen ikke, kan en samtale
afsluttes automatisk efter et vist tidsrum.			
Tiden kan indstilles til en fast tid (0-9 minutter).
Indtastes 0, er funktionen slået fra.
> Indtast tid via taltasterne.

47

Grundindstillinger
Fejl-LED		 Den røde lysdiode til venstre for stjernetasten blinker, når
F: Off 			 Telefonlinjen svigter. Lysdioden kan slås til eller fra.		
					 > Slå LED til eller fra.
Foretag indstillinger:
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Grundindstillinger“ > OK.

Vælg med

”Overvågning“ > OK.

Vælg funktion med
Tryk på
			
11.4

(se ovenfor) > OK.

for at indstille > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede,		
indtil startskærmen forekommer.
Indstilling af kvikkaldstaster med andre funktioner

Indstillingsmuligheder:
Kviktast		
Tasten er defineret som kviktast. Fabriksindstillingen 		
					 er, at alle 7 kviktaster er indstillet til kvikkald.
Servicetast		 Installatøren kan definere og indtaste et kvikkaldsnummer
for servicetasten i den pinkode-beskyttede menu. Ved
tryk på servicetasten kaldes nummeret. Brugeren af
telefonen kan ikke ændre kvikkaldsnummeret uden
adgang til den pinkode-beskyttede menu. Forsøger
brugeren dette, vises ”Ikke tilladt“ i displayet.
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R-tasten
				
				

Med genkaldstasten kan telefonnetværks-funktioner 		
aktiveres. Ved tilslutning til et telefonanlæg kan genkald 		
aktiveres.

Foretag indstillinger:
Åbn Menu > Vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Grundindstillinger“ > OK.

Vælg med

”Funktionstaster“ > OK.

Vælg med

”Funktionstast 1-7“ > OK.

Vælg funktion med

(se ovenfor) > OK.

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

			
		

Mærkat

				
				

Hvis du har indstillet en kviktast med en anden 			
funktion, så skriv det på navneskiltet ved siden af.

				

Pausetid

				
				
				

Med den nederste kviktast kan du indføje pausetider 		
ved indtastning af et telefonnummer i hukommelsen. 		
Dette er uafhængigt af, hvilken funktion tasten har.

49

Service
12

Service

Menuen ”service“ indeholder information om softwareversionen,
fejlbeskeder og reset-muligheder.
Indstillingsmuligheder:
Information			
Telefonens softwareversion vises.
						
Er der informationer om fejl, kan de ses her.
						
Er kontrolopkald indstillet, vises dens resterende tid
						
indtil næste opkald.
Reset		 		
						

Udfører telefonen ikke funktioner korrekt, kan den 		
genstartes. Alle indstillinger bevares.

Re-initialisering
						
						
						

Hvis du tit har slået funktioner til og fra og har mistet
overblikket, kan du nulstille telefonen.
Funktionerne sættes tilbage til de indstillinger, den 		
havde ved leveringen. Gemt indhold bevares.

Fabriksindstilling
						

Telefonen sættes tilbage til fabriksindstilling, og alt 		
gemt indhold slettes.

Sluk apparat		
			
			
			
			

En ubenyttet telefon kan slukkes for en periode af 		
maks. 3 dage. Først skal telefonens forbindelse 		
til el-nettet afbrydes. Efter at funktionen „Sluk
apparat“ er programmeret, bruger telefonen meget 		
lidt strøm fra batteripakken.

Konfigurering 		
fra SD-kort 			
						

Softwareparametrene fra en txt-konfigurationsfil,
der er gemt på et SD-kort, overføres til telefonens 		
software.
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Konfigurering		
til SD-kort 			

Telefonen danner en txt-konfigurationsfil på kortet
og skriver software-parametrene i denne fil.

Software-update
						

Firmware fra en fil gemt på et SD-kort overføres til 		
telefonen.

Foretag indstillinger:
Åbn Menu > vælg med

”Frigiv menu PIN“ > OK.

Indtast 4-cifret pinkode > OK.
Vælg med

”Service“ > OK.

Vælg funktion (se ovenfor) > OK.
Foretag indstillinger > OK.
			

Foretag yderligere indstillinger eller hold Tilbage nede, 		
indtil startskærmen fremkommer.

		
				
				

Konfigurering af telefonen ved hjælp af SD-kort
Informationer om håndtering af et SD-kort på telefonen 		
finder du i brugervejledningen.
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Bilag

13.1

Fejlfindingsguide

Hvis der skulle opstå funktionsfejl, kan du i de fleste tilfælde med
nedenstående hjælp selv finde årsagen og afhjælpe problemet.
Problem

Mulig årsag

Råd

Ingen klartone, når røret
løftes

Telefonledning,
telefonrørsledning,
telefonstikdåsen

Tjek alle ledninger, prøv
telefonstikdåsen med en
anden telefon, kontakt
eventuelt teleudbyderen.

Telefonen ringer kun én
gang ved opkald

Funktionen “overvågning“ er aktiveret

Slå funktionen fra

Pinkoden er glemt
Nummeret på den, der
ringer op, vises ikke.
Liste over frigivne og
spærrede numre virker
ikke

Kontakt forhandler eller
producent
Servicen “Vis-nummer“
(CLIP) tilbydes ikke hos
din teleudbyder eller er
ikke aktiveret

Kontakt teleudbyder

Telefonen ringer ikke ved Ringetone er slået fra
indkommende opkald

Slå ringetone til

Telefonen ringer altid til
det samme telefonnummer

Direkte opkald eller
automatisk direkte
opkald er slået til

Slå direkte opkald fra

Telefon afbryder under
opkald

Tastespærring er slået til

Slå tastespærring fra

Ingen eller forkert
forbindelse efter opkald
til gemt nummer
(for eksempel
kvikopkald)

- Bylinjekode ikke indtastet

- Indtast bylinjekode
og indstil evt.
pauselængde
- Gem bylinjekode
sammen med telefonnummer
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- Bylinjekode er ikke
gemt før nummer
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Problem

Mulig årsag

Råd

Genkald ikke muligt

- Flashtid forkert indstillet
- R-tast ikke indstillet

- Ændr flashtid
- Indstil R-tast

Et alarmopkald
(nødopkald, fejlbesked,
testopkald) sendes ikke

- Der mangler noget i
programmeringen

- Foretag alle nødvendige programmeringer
og test alarmopkald.
- Der skal altid være en
hovedlinje fri til
telefonen
- Kontakt udbyder
- Forbind strømforsyning,
installer batteripakke.

13.2

- En anden på nettet
telefonerer og hovedlinjen er optaget
- Fejl på telefonlinjen
- Ingen strømforsyning
forbundet, batteripakke
ikke installeret.

Forholdsregler, hvis telefonen bliver beskadiget

Behandl telefonen med stor forsigtighed. Hvis den behandles skødesløst,
kan det betyde, at garantien bortfalder.
I følgende tilfælde skal du afbryde telefonen fra telefonnetværket og
elnettet:
Telefon, ledninger og/eller stik er beskadiget. Du kan 		
ADVARSEL
komme til at røre strømførende dele.
Hvis telefonen udsender røg efter et lynnedslag, eller 		
				
hvis strømforsyningen bliver beskadiget.
Der er trængt væske ind i telefonen. Komponenter kan 		
				
være beskadigede.
Fjern batteripakke: åbn skuffen og træk stikket ud.
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13.3

Væske trængt ind i telefonen
Er der trængt væske ind i telefonen, så lad den dryppe
af (fjern evt. først gummifødder). Dup overfladen tør, og
lad telefonen stå mindst 72 timer på et tørt og varmt sted
(stil den ikke i mikrobølgeovnen eller ovnen!). Tilslut igen
telefonen, når den er tør.

Fabriksindstilling af vigtige funktioner

Alarmer						On
Opkalds-LED					Off
Displaykontrast				5
Udløsningstimer				0
Vis-nummer tilstand			DTMF
Dato/klokkeslæt				On
Sluttone						On
Flashtid						90 ms
Funktionstaster				Alle kvikkald
Headset-tilstand				Off
Testopkald					Off
Lydstyrke i højttaler			
On
Pause efter cyklus			
3 minutter
Strømforsyning				On
Pinkode						0000
R-pinkode					0000
Genkald						Off
Genkald: Antal opkald			1		
Sprog						Dansk
Fejl-LED						Off
Telefonlinjeovervågning		 On
Ringetone					On
Ringemelodi					3
Forbindelsens varighed		
90 sekunder
Pausetid						3 sek.
Tastespærring					Ingen spærring
Cyklusantal					9
Tidsændring					On
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13.4

Tekniske data

Mål
Vægt
Ydre materiale
Telefonledning
Ledningstildeling
Strømforsyning
Samtalekredsløb
Hovedtelefon og
mikrofonkapsel
Ringeanordning

Håndfri betjening
Lydstyrke i højttaleren
Telefonrørets lydstyrke
Display
Maksimal længde af
telefonnumre
Vekselstrømsadapter
Temperaturområde ved
brug
Temperaturområde ved
opbevaring

ca. 230 x 197 x 80 mm (B x D x H)
ca. 850 g
ABS
3m
Pin 3: La, Pin 4: Lb
Strømforsyning kun til telefonfunktion
Aktiv
Dynamisk hovedtelefon/elektret mikrofon
Variabelt ringesignal, regulerbar lydstyrke
(skydekontakt med trin) og melodi (10 forskellige melodier)
Halvduplex
Variabel, regulerbar vha. skydekontakt
Variabel, regulerbar vha. skydekontakt
LCD, 240 x 64 dots
20 cifre
Sikkerhedsklasse 2, DC 5V 1A
0 °C til +40 °C
-5 °C til +70 °C
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