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1. Otte kviktaster (SOS, fotos, M1 og M2)
2. Lyssignal ved indkommende opkald
3. Programmeringstast
4. Indstilling af bas og diskant i telefonrøret
5. R-tast
6. Genkaldstast (til det sidste udgående telefonnummer)
7. Indstilling af ekstra lyd i telefonrøret
8. Indstilling af ekstra lydstyrke til/fra
9. Indstilling af ringefrekvens
10. Indstilling af lydstyrke (øges)
11. Indstilling af lydstyrke (dæmpes)
12. Indstilling af ringetone
13. Tast til håndfri funktion
14. ”Bøjle” til telefonrør 
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INSTALLATION

Anbefalinger
•  Udsæt ikke telefonen for direkte sollys eller for høj temperatur.
•  Driftstemperatur imellem +5 °C og +40 °C.
•  Telefonen skal installeres mindst en meter fra radioudstyr, som fx tv,  

mobiltelefoner osv.

Installation af telefon
•  Telefonen skal placeres på en plan overflade for at sikre stabilitet.
 Sæt håndsættes spiralledning i håndsættet (A) og i stikket på den venstre 

side af telefonen (B).
•  Sæt telefonledningen i ”Line”-stikket på bagsiden af telefonen og i 

telefonstikket på væggen (C). De to ”fødder” på undersiden af telefonen 
kan evt. foldes ud (D).

Montering på væg
•  Fold de to fødder ind under telefonen (D).
•  Drej bøjlen til telefonrøret 160 grader (14).
•  Bor to 6 mm huller med 100 mm afstand. Isæt to rawplugs i hullerne og 

skru to skurer i hullerne (3,5 mm i diameter og 30 mm lange).
•  Monter telefonen på de to skruer ved at lade den glide nedad til den 

sidder fast.

Indsæt foto (eller SOS-etiketten) i en af kviktasterne
•  Fjern det gennemsigtige dæksel på en af kviktasterne og tag det gamle 

foto ud.
•  Klip det valgte foto til ved hjælp af målene på det foto, du lige har fjernet. 
•  Placer det nye foto i dækslet og sæt dækslet på kviktasten igen.

(B)

(A)
(D)

(C)
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GENEREL BRUG

Foretag et opkald
•  Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
•  Tast telefonnummeret.
•  Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten.

Foretag et opkald via kviktasterne eller SOS-tasten
•  Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
•  Tryk på en af fototasterne, M1, M2 eller SOS-tasten afhængig af, hvem du 

ønsker at ringe til. For at gemme et telefonnummer på en af kviktasterne 
se afsnittet “Programmer kviktaster”.

•  Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten. 

Genkald til det sidste udgående telefonnummer
•  Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
•  Tryk på tasten.

Besvar et opkald
•  Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
•  Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten.

Indstil lydstyrken på medhør
Ved håndfri samtale.
•  Tryk på  tasten for at øge lydstyrken.
•  Tryk på  tasten for at dæmpe lydstyrken.
• Du kan vælge mellem otte forskellige lydniveauer.
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GENEREL BRUG

Indstil lydstyrken i telefonrøret samt ekstra 
forstærkning (+30 dB) 
Når du fører en samtale via telefonrøret, kan du indstille lydstyrken i røret på 
2 forskellige måder:
•  Standardmetoden 

Tryk på  tasten for at øge lydstyrken og på  tasten for at dæmpe 
lydstyrken. 

•  Ekstra forstærkning (+30 dB)
 Tryk på  tasten for at aktivere den ekstra lydforstærkning.  

Tryk på  tasten igen for at deaktivere den ekstra lydforstærkning.  
En skydeknap på bagsiden af telefonen (Amplify) bruges til permanent 
at aktivere den ekstra lydforstærkning, når du taler i telefonen. Den er 
som standard slukket (Off). Sættes den på (On), aktiveres den ekstra 
lydforstærkning automatisk ved hvert telefonopkald.

Indstil bas og diskant i telefonrøret
•  Brug skydeknappen på fronten af telefonen til at indstille frekvensen i 

telefonrøret (bas eller diskant)  
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PROGRAMMERING

Programmer kviktasterne (SOS, fotos, M1 og M2)
1) Løft telefonrøret.
2)  Tryk på  tasten. 
3)  Indtast det telefonnummer, du ønsker at gemme.
4)  Tryk på den kviktast (SOS, fotos, M1 eller M2), du ønsker at gemme det 

indtastede telefonnummer under. Vi anbefaler, at det telefonnummer du 
gemmer under SOS-tasten, skal være det nummer, du ønsker at ringe til i 
nødstilfælde.

5) Afslut ved at lægge telefonrøret på. Vi anbefaler, at du tester, om du har 
programmeret kviktasten rigtigt ved at foretage et telefonopkald via 
kviktasten.

6)  Gentag processen fra punkt 1, hvis du ønsker du at ændre 
telefonnummeret på kviktasten.

Indstil flashtid
Flashtiden er som standard indstillet til 300 ms. Denne kan ændres:

-  +  /  /  /  /  /  = 100 ms

-  +  /  /  /  /  /  = 300 ms

-  +  /  /  /  /  /  = 600 ms

Indstil opkaldsmetode (tone eller pulse)
Telefonen er som standard indstillet til opkaldsmetode tone.  
Denne kan ændres:

-  +  /  /  /  /  /  = Pulse

-  +  /  /  /  /  /  = Tone

SIKKERHED 
Forsøg ikke at åbne telefonen, da det kan give elektrisk stød. Telefonen skal 
placeres et tørt sted, hvor den ikke udsættes for varme, fugt eller direkte 
sollys.
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MILJØINFORMATION

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er
elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand
symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det,
bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning
etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at
batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og
ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet skal der
benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det
afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller
hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal
indhentes hos de lokale myndigheder.

TEST OG GODKENDELSER     
Logoet på produktet angiver, at produktetet er i overensstemmelse 
med alle væsentlige krav og gældende direktiver. Du kan finde 
overensstemmelseserklæringen på www.swissvoice.net
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GARANTI 
Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode
Garantiperioden er gældende fra den dato varen bliver leveret og vil 
være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers 
varetægt.

Hvad dækker garantien
Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt 
produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af 
produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres 
til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. Eventuelle 
forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare 
sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende 
funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke
1)  Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2)  Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er 

returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3)  Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4)  Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner 

givet af forhandleren/installatøren.
5)  Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af 

produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset 
reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.

6)  Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre 
modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå 
og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og 
konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave 
ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet 
for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle 
direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen 
mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i 
forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som 
fremgår ovenfor.
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Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. 
Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og 
udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din 
forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service
Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig 
direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende 
dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret 
fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for 
yderligere information og rådgivning. 

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark.
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