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Pakkens indhold
Undersøg venligst pakken, som bør indeholde:

• 1 fastnettelefon
• 1 telefonrør
• 1 spiralledning til telefonrøret
• 1 strømforsyning
• 1 telefonledning
• 1 vægbeslag
• 4 batterier
• 1 brugervejledning

Vigtigt: 
• Sørg for, at du har læst sikkerhedsinformationen på side 27, før at du tager telefonen i brug.
• Denne telefon kan frembringe en meget høj lydstyrke, hvis forstærkeren er tændt, og 

lydstyrken er indstillet på det højeste niveau. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis 
telefonrøret anvendes af både personer med normal hørelse og personer med nedsat hørelse.

Sådan kommer du i gang
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+40dB

Funktionsoversigt
1  Tilbagekaldstast
2  Hurtigvalgsnummertast M1
3  Slet / Gem
4  Hurtigvalgsnummertast M2
5  Rul op
6  Lynopkaldstast
7  Rul ned
8  Opkaldsliste (CID) / Annullér
9  Indikation af nyt opkald
10  Telefonbog
11  Gem nummer-tast
12  R-tast
13  Genopkaldstast
14  Lysindikator, telefonen ringer 
15  Lysindikator, håndfri funktion
16  Håndfri-tast
17  Lydstyrke boost
18  Indikation af lydstyrke boost aktiv
19  Styrkekontrol
 (gemt under telefonrøret)
20  Lydstyrke ringetone
21  Toneregulering
22  Lydstyrkeknap ved håndfri 

anvendelse 

Sådan kommer du i gang
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Sådan tilsluttes telefonen
Vigtigt:
• Anvend kun den strømforsyning, der leveres med telefonen.
• Anvend kun den telefonledning, der leveres med telefonen, idet telefonen ellers ikke vil fungere korrekt.

For at kunne anvende alle funktioner, er det vigtigt, at telefonen er tilsluttet strømforsyningen og/eller har 
batterier isat.

1. Isæt batterierne i batteriskuffen. Anvend kun batterier af typen 
 AA 1,5 V.  Sørg for, at batterierne er anbragt med den korrekte polaritet.
 Luk batteriskuffen.

Bemærk: Telefonen må ikke være tilsluttet telefonstikket
og/eller netforsyningen, mens batterierne isættes eller udskiftes.

2. Tilslut telefonen som vist i illustrationen. Anvend kun den medfølgende telefonledning, idet udstyret 
muligvis ikke vil fungere korrekt, hvis der anvendes en anden ledning.

For at anvende en godkendt vibratorenhed, skal vibratorenhedens stik isættes telefonens “Vibrat.“-
stikforbindelse. Andet er ikke nødvendigt. Vibratorenheden fungerer med det samme efter tilslutning. 
Vibratorenheden er tilbehør og købes separat.

Sådan kommer du i gang

Vibratorenhed
(tilbehør)

Vægstik 
til netforsyning

Vægstik 
til telefon
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Sådan kommer du i gang

Vægmontering
Telefonen kan også monteres på en væg. For at montere telefonen på en væg skal der anvendes to skruer.
Vægbeslagets (2) kroge (1) indføres i åbningerne (3) bag på telefonen. Vægbeslaget (2) skubbes 10 mm 
opad, indtil der høres et klik.

Advarsel: Sørg for, at der ikke er kabler eller rør i væggen, hvor du ønsker at bore.

To huller bores på en afstand, der svarer til vægbeslagets skruehuller. Fastgør skruerne, så de stikker   
5 mm ud fra væggen. Anbring telefonen på beslaget over skruerne, og skub telefonen lidt nedad.

Drej modtagerkrogen (4) 180° i modtagerrammen, så modtageren kan hægtes på.

1

3 3

2
4

4
4

4

4

1

3 3

2
4

4
4

4

4
8



Display-ikoner

14:45

11/06

CID

NEW

TOTAL:XX

NEW:XX

Udskift batterierne

Klokkeslæt

Dato

Telefonbogen er åben

Opkaldslisten er åben

Emnet i opkaldslisten er nyt

Viser et genopkald

Plads på opkaldslisten

Der er XX emner i opkaldslisten

Der er XX nye emner i opkaldslisten

Sådan kommer du i gang
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Sådan kommer du i gang

Anvendelse første gang
Når telefonen tilsluttes netforsyningen, eller batterierne isættes første gang, bliver du bedt om nogle 
indstillinger.

Skærmbilledet DEUTSCH blinker (fabriksindstilling).

Anvend  eller til at vælge det ønskede sprog.

Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

Skærmbilledet viser nu LCD KONTRAST.

Anvend  eller til at ændre kontrasten (1 2 3 4).

Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

Skærmbilledet viser nu INDSTIL TID/DATO, hvor “timer“ blinker.

Indstil timer med  eller  og tryk derefter på .

Indstil minutter med  eller og tryk derefter på .

Indstil dagen med  eller og tryk derefter på .

Indstil måneden med  eller og tryk derefter på .

Skærmbilledet blinker nu TONE.

Anvend  eller til eventuelt at vælge opkaldsmetode. I de fleste situationer bør Tone vælges. 
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Sådan kommer du i gang

Du skal derfor ikke ændre noget.

Bare tryk på .

Skærmbillede blinker nu FLASH TID.

Anvend  eller til at eventuelt at vælge flashtiden. I de fleste situationer, bør 100 ms 

(indstillingen ved levering) vælges. Du skal derfor ikke ændre noget. Bare tryk på .

Du kan nu anvende telefonen, som viser det ledige skærmbillede.

Du kan ændre denne indstilling på et senere tidspunkt. For yderligere oplysninger se side 24.
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Telefonering

Sådan indtastes et telefonnummer

For at foretage et opkald, skal du vælge et af følgende:

- Løft telefonrøret og indtast nummeret.

- Indtast nummeret og løft derefter telefonrøret.

eller

- Indtast nummeret og tryk derefter på  eller .

Den håndfrie funktion aktiveres, og telefonnummeret vil blive ringet op.

• Under opkaldet kan du se opkaldstiden på skærmbilledet.

Sådan afsluttes et opkald

For at afslutte et opkald kan du:

- Lægge telefonrøret på.

eller

- Trykke på , hvis opkaldet var håndfrit (den røde lysindikator på tasten for håndfri funktion lyser).
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Telefonering

Sådan besvares en opringning

Løft telefonrøret eller tryk på  .

Aktivering / deaktivering af den håndfrie funktion

Under en samtale, hvor du benytter telefonrøret, kan du skifte til den håndfrie funktion og aktivere 

højttaleren. Tryk på  og læg derefter telefonrøret på.

Hvis du ønsker at benytte telefonrøret igen, skal du bare løfte telefonrøret igen.

Bemærk:
• Ved brug af den håndfrie funktion bliver din tale overført via mikrofonen på basisenheden.    

Tal fra en afstand på max 0,5 m fra basisenhedens front.
• Høj baggrundsstøj kan forringe lydkvaliteten.

Ekstra forstærkning af lydstyrken i telefonrøret

Du kan forstærke telefonrørets lydstyrke op til +40 dB. Tryk på . “Til“ lysindikatoren  lyser.

Advarsel: Denne telefon kan frembringe en meget høj lydstyrke, hvis forstærkeren er tændt, og lydstyrken 
er indstillet på det højeste niveau. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis telefonrøret anvendes af både 
personer med normal hørelse og personer med nedsat hørelse.
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Telefonering

Indstilling af lydstyrken i telefonrøret

Du kan justere lydstyrken for telefonrøret ved hjælp af kontrolknappen (19) 
(se “Funktionsoversigten“).

Indstilling af telefonrørets tone
Du kan justere telefonrørets modtagertone ved hjælp af tone-knappen (21), hvis forstærkerfunktionen 
(40 dB) er tændt (se “Funktionsoversigten“).

Indstilling af den håndfrie lydstyrke
Du kan justere lydstyrken for den håndfrie funktion ved hjælp af lydstyrkeknappen (22) 
(se “Funktionsoversigten“).

Sådan anvendes genopkaldsfunktionen

Din telefon gemmer det sidst opkaldte telefonnummer.

• Løft telefonrøret eller tryk på  og tryk derefter på .

eller

• Tryk på  og løft derefter telefonrøret eller tryk på .
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Sådan returneres et ubesvaret opkald 

Telefonen gemmer numre for ubesvarede opkald på en opkaldsliste. For yderligere oplysninger, se kapitlet 

“Opkaldsliste“ på side 22.

• Løft telefonrøret eller tryk på , vælg det ønskede nummer med   og og tryk derefter 

på .

eller

• Vælg det ønskede nummer med  og  , og løft derefter telefonrøret eller tryk på .

Opkald til et telefonnummer fra telefonbogen

For oplysninger om, hvordan man opretter og gemmer elementer i telefonbogen, se kapitlet “Telefonbog“ 
på side 24.

• Løft telefonrøret eller tryk på .

• Tryk på , vælg det ønskede nummer med  og   og tryk på .

eller

• Tryk på  , vælg det ønskede nummer med  og   og løft telefonrøret eller tryk på  .

Telefonering
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Telefonering

Sådan foretages lynopkald

For oplysninger om, hvordan man gemmer lynopkaldsnumre, se kapitlet “Lynopkald” på side 20.

• Løft telefonrøret eller tryk på  .

• Tryk på  og derefter på hukommelsens pladsnummer (0 … 9).

eller

• Tryk på  og derefter på hukommelsens pladsnummer (0 … 9).

• Løft telefonrøret eller tryk på  .

Opkald med hurtigvalgsnummertasten / nødopkald
Tasterne for hurtigvalgsnumre / nødopkald kan anvendes til at tilkalde nødhjælpstjenesterne eller anden 
hjælp. For oplysninger om, hvordan man gemmer hurtigvalgs- / nødhjælpsnumre se kapitlet “Opkald med 
hurtigvalgsnummertasten / nødopkald“ på side 21.

• Løft telefonrøret eller tryk på  .

• Tryk på hurtigvalgsnummertasten  eller .

eller

• Tryk på hurtigvalgsnummertasten  eller .

• Løft telefonrøret eller tryk på  .
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Bemærk: De telefonnumre der tildeles en hurtigvalgsnummertast kan ikke slettes. Når nye numre 
gemmes, overskrives de eksisterende numre.

Telefonering
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Telefonindstillinger

Ringetonens lydstyrke
Du kan justere ringetonens lydstyrke ved hjælp af ringetonens lydstyrkeknap (20) 
(se “Funktionsoversigten“).

Telefonbog
Der kan gemmes 32 telefonnumre og navne i telefonbogen.
• Indtast altid områdenummeret før telefonnummeret, så telefonen også kan knytte en opringning til et 

nummer i telefonbogen. 
• Når telefonbogens hukommelse er fuld, vil meddelelsen HUKOMMELSEN FULD fremkomme på 

displayet, når man forsøger at indtaste yderligere numre. Giv plads ved at slette et allerede gemt 
nummer.

• Telefonbogen er organiseret i alfabetisk rækkefølge. Spring til et bestemt element i telefonbogen ved at 
indtaste det første bogstav af navnet.

Sådan indtastes et navn

På de numeriske taster er der også bogstaver. Ved at trykke det nødvendige antal gange på en tast kan 
man enten indtaste tal eller store bogstaver.

Lav et mellemrum ved at trykke på .

Slet et tegn ved at trykke på .

Indtast det samme bogstav to gange efter hinanden ved at trykke på bogstavets tast for at komme frem til 
bogstavet. Vent derefter indtil markøren springer frem. Indtast derefter bogstavet igen.
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Sådan tilføjes elementer til telefonbogen

• Tryk på  .

• Tryk på  og bekræft derefter GEM? ved at trykke på .

• Indtast telefonnummeret og tryk derefter på .

• Indtast navnet og tryk derefter på .

Redigering af telefonbogens elementer

• Tryk på   og vælg et element ved hjælp af   og .

• Tryk på  og hold den nede i ca. 3 sek., og bekræft derefter REDIGER? ved at trykke på .

• Indtast evt. det nye telefonnummer og bekræft med .

• Indtast evt. det nye navn og bekræft med .

Sådan slettes et enkelt element i telefonbogen

• Tryk på   og vælg et element med   og .

• Tryk på . Displayet viser nu SLET?.

• Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. Elementet er slettet.

 

Telefonindstillinger
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Sådan slettes alle elementer i telefonbogen

• Tryk på  og vælg et element med   og .

• Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. Displayet viser SLET ALLE?.

• Tryk igen på  og hold den nede i ca. 4 sek.

Bemærk: For at afbryde en indstilling uden ændringer trykkes på CID-tasten.

Lynopkald

Du kan gemme op til 10 telefonnumre, som der kan ringes op via lynopkald.

Sådan programmeres tasterne for lynopkald

• Tryk på .

• Indtast telefonnummeret og tryk derefter på .

• Indtast navnet og tryk derefter på .

• Tryk på den numeriske tast, som lynopkaldsnummeret skal tildeles.
 
Bemærk: 
• For oplysninger om, hvordan man ringer til et telefonnummer via lynopkaldsfunktionen, se side 16.
• De telefonnumre, der tildeles en lynopkaldstast, kan ikke slettes. Når nye numre gemmes, overskrives 

de eksisterende numre.

Telefonindstillinger
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Telefonindstillinger

Opkald med hurtigvalgsnummertasten / nødopkald

Du kan anvende tasterne M1 og M2 både som hurtigvalgstast og nødopkaldstast. Det er hurtigere og 
nemmere end at opkalde via lynopkald og telefonbog.

Sådan gemmes telefonnumre til hurtigvalgsnummertasterne

• Tryk på  .

• Indtast telefonnummeret og tryk derefter på  .

• Indtast navnet og tryk derefter på  .

• Tryk på  eller  for at tildele den pågældende tast et telefonnummer.

Bemærk: De telefonnumre, der tildeles en hurtigvalgstast, kan ikke slettes. Når nye numre gemmes, 
overskrives de eksisterende numre.
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Opkaldsliste
Bemærk: Vis nummer-funktionen, som er obligatorisk for opkaldslisten, er en ekstra tjenesteydelse, der 
tilbydes af telefonselskabet. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger.

Hvis der er adgang til denne funktion via din tjeneste, vil nummeret og navnet på personen, der ringer, 
fremkomme på displayet, når telefonen ringer, hvis det er indskrevet i telefonbogen. Hvis personen, 
der ringer, har hemmeligt nummer, eller det ikke kan ses, vil en tilsvarende meddelelse fremkomme i 
displayet. Telefonnummeret kan ikke ses og det gemmes derfor ikke i opkaldslisten.

Der kan gemmes i alt 32 numre i opkaldslisten. En blinkende rød lysindikator viser, at der er nye opkald på 
listen. Det ledige display viser, hvor mange elementer der er på opkaldslisten, og hvor mange af disse der 
er NYE (usete).

Sådan vises opkaldslistens telefonnumre

• Tryk på   og vælg et element med   og  .
 

Sådan gemmes numre fra opkaldslisten i telefonbogen

• Tryk på  og vælg et element med   og  .

• Tryk på   og bekræft derefter KOPIER NUMMER? med  .

Telefonindstillinger
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Sådan slettes individuelle telefonnumre

• Tryk på  og vælg et element med   og  .

• Tryk derefter på  . Skærmbilledet viser SLET?.

• Tryk på   og hold den nede i ca. 4 sek. Elementet er slettet.

Sådan slettes alle elementer

• Tryk på  og vælg et element med   og .

• Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. Skærmbilledet viser SLET ALLE?.

• Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. igen.

Telefonindstillinger
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Telefonindstillinger

Sådan ændres indstillingerne
Du kan evt. ændre indstillingerne, når telefonen tilsluttes første gang (se side 10), eller når telefonen 
tilsluttes et PABX-system.

• Tryk på  og hold den nede i ca. 5 sek.

• Den nuværende sprogindstilling fremkommer.

• Skift indstilling ved hjælp af  og   og tryk derefter på   eller bare på   for at 

bibeholde den nuværende indstilling.

• Den nuværende indstilling for skærmkontrast vises.

• Skift indstilling ved hjælp af  og   og tryk derefter på   eller bare på   for at 

bibeholde den nuværende indstilling.

• Den nuværende indstilling for dato og klokkeslæt vises.

• Skift timer, minutter, dag og/eller måned ved hjælp af  og   og tryk derefter på  

 eller bare på   for at bibeholde den nuværende indstilling.

• Den nuværende indstilling for opkaldsmetode vises.

• Skift indstilling ved hjælp af   og   og tryk derefter på   eller bare på   for at 

bibeholde den nuværende indstilling.
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Telefonindstillinger

• Den nuværende indstilling for flashtid vises.

• Skift indstilling ved hjælp af   og   og tryk derefter på   eller bare på   for at 

bibeholde den nuværende indstilling.

Opkaldsmetode  
I de fleste situationer bør Tone-funktionen vælges. I nogle tilfælde f.eks. ved tilslutning af en telefon til et
PABX-system, kan det være nødvendigt at skifte til PULS.

Flashtid  
I de fleste situationer bør flashtiden på 100 ms vælges. I nogle tilfælde f.eks. ved tilslutning af en telefon 
til et PABX-system, kan det være nødvendigt at skifte til 300 eller 600 ms. For yderligere oplysninger, se 
vejledningen for det pågældende PABX-system.

Særbrug

Anvendelse via en privat omstilling

Hvis din telefon er en del af en omstilling (dvs. du skal f.eks. taste 9 for at komme ud), kan du overføre 

opkald og ringe tilbage ved hjælp af tasten .

Læs vejledningen for det pågældende omstillingssystem for at finde ud af hvilke indstillinger, der skal 

anvendes.
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Tilføjelse af en opkaldspause
Hvis du skal indtaste et tal for at komme ud, og det tager tid at få forbindelse, kan man tilføje en pause, 
så man ikke behøver at vente på klartonen.

Tilføj en opkaldspause ved at indtaste det tal, du normalt bruger for at få en forbindelse og tryk derefter på  

.

Brug af yderligere tjenesteydelser
Din telefon bør kunne understøtte tjenesteydelser såsom ventende opkald og telefonmøder. Kontakt dit 
telefonselskab for yderligere oplysninger om disse tjenesteydelser.

Telefonindstillinger
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Bilag

Sikkerhedsinformation
Sørg for at læse denne vejledning omhyggeligt og gem den for senere anvendelse.

Tiltænkt anvendelse
Telefonen er egnet til opkald i et analogt offentligt telefonnetsystem. Al anden brug er anset som utilsigtet 
brug. Uautoriserede ændringer eller ombygning er ikke tilladt. Du må under ingen omstændigheder åbne 
eller foretage reparationer af enheden.

Monteringssted
Sørg for at telefonen:
• er anbragt på en tør, flad og stabil overflade eller er vægmonteret.
• ikke udgør en faldrisiko på grund af ledningernes placering.
• ikke er udsat for røg, støv, vibration, kemikalier, fugt, varme og direkte sollys.
• er mindst en meter fra andre elektriske apparater for at undgå indbyrdes interferens.
Sørg for at møbler og lignende ikke hindrer adgang til strømforsyningen.

Strømforsyning
Advarsel: Anvend kun den medfølgende strømforsyning da brug af anden kan beskadige telefonen. Sørg 
for at møbler og lignende ikke hindrer adgang til strømforsyningen.

Den medfølgende strømforsyning overholder EUs miljødesignkrav indeholdt i Direktiv 2005/32/EF. 
Således er dets strømforbrug væsentligt lavere både i og uden for brug i forhold til strømforsyning af 
tidligere design.
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Høreapparatskompatibilitet

Din telefon har en indbygget teleslynge i telefonrøret og fungerer med de fleste nyere høreapparater. På 
grund af de mange forskellige høreapparater i handlen, kan vi dog ikke garantere, at telefonen vil fungere 
tilfredsstillende med alle høreapparater.

Når du slår dit høreapparat over på telespoleprogrammet (program T) bliver høreapparatets mikrofon slået 
fra, og baggrundsstøjen udelukkes automatisk, hvilket giver ekstra lyttekomfort. 

Når høreapparatet er på mikrofonprogrammet (program M), er det vigtigt at holde håndsættet tæt til 
høreapparatets mikrofon (bemærk venligst, at baggrundsstøjen ikke bliver udelukket, når høreapparatet 
er indstillet på mikrofonprogrammet). For at undgå feedback kan det være, at du bliver nødt til at dreje 
håndsættet en smule. 

Nogle høreapparater har et MT-program, hvilket betyder, at mikrofonen og telespolen kan anvendes 
samtidig. 

Vigtigt: Telefonen kan frembringe meget høj lyd med forstærkeren tændt. Pas derfor på, hvis telefonrøret 
anvendes af andre.

Bortskaffelse
Du er forpligtet til at bortskaffe forbrugsvarer på den korrekte måde i henhold til gældende love. Symbolet 
på dette produkt viser, at elektriske og elektroniske komponenter og batterier skal bortskaffes adskilt 
fra andet husholdningsaffald via dertil egnede offentlige myndigheders indsamlingssteder. Batterier 
kan tit også bortskaffes ved indlevering til købsstederne. Emballage skal bortskaffes i henhold til lokale 
regulativer.

Bilag
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Fejlsøgning

Hjælp
Hvis du har brug for hjælp, skal du først undersøge, om fejlsøgningslisten nedenfor kan løse problemet. 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler.

Jeg kan ikke ringe ud
- Sørg for at telefonledningen er tilsluttet korrekt. Hvis den er korrekt tilsluttet, kan der være opstået en 
fejl. Sørg for, at du anvender den telefonledning, der fulgte med telefonen.

Nogle funktioner såsom forstærker og håndfri virker ikke
- Sørg for, at batterierne er isatte korrekt, er af den korrekt type og ikke er opbrugte.
- Undersøg strømforsyningen.

Listen over telefonopringninger virker ikke
- Undersøg om din telefonabonnement har denne tjenesteydelse. Kontakt dit telefonselskab.
- Personen, der ringer op, kan have skjult nummeret.

Vedligeholdelse

• Dit udstyr skal rengøres med en blød, fnugfri klud.
• Anvend aldrig rengørings- og opløsningsmidler.

Bilag
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Garanti
Udstyret er fremstillet og afprøvet efter de seneste fremstillingsmetoder. Brugen af omhyggeligt 
udvalgte materialer og anvendelsen af avanceret teknologi sikrer problemfri drift og lang holdbarhed. 
Garantien gælder ikke, hvis årsagen til udstyrets svigt er på grund af telefonselskabet eller et privat 
omstillingssystem. Garantien gælder ikke for genopladelige batterier og strømforsyninger, der anvendes i 
produkterne. Garantiperioden er 24 måneder fra købsdatoen.

Alle mangler forårsaget af fremstillingsfejl, og som opstår i garantiperioden, bliver udbedret gratis. 
Garantien gælder ikke, hvis der er foretaget indgreb på udstyret af køberen eller andre personer. Skader 
forårsaget af forkert behandling eller brug, forkert anbringelse eller opbevaring, forkert forbindelse eller 
installation, force majeure eller andre eksterne indvirkninger er ikke dækket af garantien.

I tilfælde af klager forbeholder vi os retten til enten at reparere eller udskifte de enkelte defekte dele eller 
udskifte hele enheden. Udskiftede dele eller enheder bliver da vores ejendom.

Retten til erstatning i tilfælde af skader gælder ikke, hvor der ikke er bevis for eller udvist hensigt eller 
grov uagtsomhed fra fabrikantens side.

Hvis dit udstyr viser tegn på fejl under garantiperioden, skal udstyret samt kvitteringen returneres til det 
sted, hvor du købte udstyret. Alle krav på og rettigheder til erstatning under garantien i henhold til denne 
aftale skal udelukkende foretages gennem købsstedet.

To år efter købet af dette produkt kan erstatning under denne garanti ikke længere opkræves.

Overensstemmelseserklæring
Denne anordning opfylder kravene, som er beskrevet i EU-direktivet:
1999/5 EU om radio- og teleterminaludstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse.
CE-symbolet på denne enhed er et bevis for overensstemmelse med det ovenfor nævnte direktiv. For at se 
hele overensstemmelseserklæringen, download den gratis fra websitet: www.amplicomms.com
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