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INTRODUKSJON
Gratulerer med din nye Geemarc AD350 telefon. Denne
telefonen tilbyr alle fordeler med trådløs teknologi
(Samsvar med Digitally Enhanced Cordless
Telecommunications-DECT standard) sammen med
store taster som er lett å se, ideelt for dem som ser
dårlig. Telefonen høreapparat kompatibel med teleslynge
i håndsettet.
Det er viktig at du leser instruksjonen under for å få fullt
utbyttet av din Geermarc telefon. Oppbevar denne
bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Denne bruksanvisningen forklarer hvordan man bruker:

AD350

!
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INTRODUKSJON
Utpakking
Når du pakker ut telefonen vil du finne følgende i esken:
•
•
•
•
•
•
•

1 AD350 håndsett
1 AD350 base
1 Hoved strøm adapter
3 AAA Ni-MH Batterier
1 Telefon linje ledning
1 Bære-clip
1 Bruksanvisning

Importør:
Medus AS, www.medus.no

!
For support besøk vår hjemmeside: www.geemarc.com
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BESKRIVELSE
GENERELL BESKRIVELSE
Håndsett beskrivelse (front)

Lys varsling

Øre
høyttaler
Opp/CID tast

Ett-trykks
minne
M1 til M4

Intern tast
Venstre program
tast

Skjerm
Høyre program
tast

Ringe/
Høyttaler tast

Repeter tast
Avslutt tast
Ned
/Telefonbok tast

Alfanumerisk
taster
Tast
*Tastatur

# Tast
Lykt funksjon

Lås
Mikrofon
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Vibrator
Funksjon

BESKRIVELSE
Handset beskrivelse (Bak)

Bære clip
Høyttaler

Batteri
kammer
deksel

Lade kontakter
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PRIOR
BESKRIVELSE
TO USE
Handset beskrivelse (Side)

Tone Kontroll

Styrke
Kontroll

Forsterknings
(AMP)
Knapp

Hodetelefon
utgang

!

!
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BESKRIVELSE
Base beskrivelse (Top) : AMPLIDECT350
Lade kontakter

Oppkall
knapp
! blinker
I bruk indikator
når du trykker på tasten.
Det blinker også når du
søker et håndsett.

Lade indikator
lyser konstant
under lading.

Base beskrivelse (Base)
Telefon
Linje
Kontakt

Hoved strøm
adapter
Ringe
volum
bryter
!
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BESKRIVELSE
Base beskrivelse (Top) : AMPLIDECT350 HS
Ladekontakter

!
Lade indikator
lyser konstant
under lading.
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BESKRIVELSE
Tast beskrivelse

!

!

Ringe/Høyttaler tast
Ringe ut /Svare på anrop.
Aktiverer høyttalende funkjon under
samtale side 45.
Avslutt tast
Avslutte samtale.
Hold inne for strøm on/off, som
beskrevet på side 24.

!13

BESKRIVELSE
Navigasjons tast:
!
!

Opp/CID tast
Skrolle opp i lister og meny valg.
Øke styrken i receiver/høyttaler under
samtale. Åpne CID bok, som
beskrevet på side 35.

!

Ned/Telefonbok tast
Skrolle ned i lister og meny valg.
Senke styrken i receiver/høyttaler
under samtale.
Åpne telefonbok, som beskrevet på
side 47 og utover.

!

Intern tast
Gjøre et internt anrop til annet
håndsett.
Overføre innkommende anrop til et
annet håndsett.
Sette opp konferanse samtale med en
ekstern linje og et internt håndsett.
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BESKRIVELSE
!

Repetisjons tast
Åpne Repetere nummer bok,
som beskrevet på side 33.
Sett inn en pause ved bruk av
pre-nummer.
Venstre/Høyre program tast
Utføre funksjonen indikert med tekst
umiddelbart over. (i bunnen av
skjermen) som varierer fra tid til
annen.

!

!
!

Tast
Trykk for å slå på/av tastelås.
Sette opp konferanse samtale, som
beskrevet på side 67.

!

Ett-Trykks minne
Du kan lagre opp til 4 nummer i Etttrykks minne (M1 to M4).
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!

BESKRIVELSE
!

Tast
I standby modeTrykk og hold denne
tasten inntil ! ikon viser seg for å
aktiver vibrator og lys varslings
funksjon. Trykk og hold nede tasten
igjen inntil ikon forsvinner for å
deaktivere dette.
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BESKRIVELSE
LCD Skjerm Ikon BESKRIVELSE
!

Nytt Anrop
Indikerer at du har et eller flere
ubesvarte anrop

!

MSG (Melding) Venter
Indikere at du har en eller flere tale
meldinger som venter.

!

Linje opptatt
Indikerer at linjen er opptatt.
Høyttalende
Indikerer at høyttalende funksjon er
aktivert.

!

Batteri Ikon
Viser batteriets lade-nivå .

!

Vibrator Ikon
Indikerer at vibrator og lys-varsling er
aktivert.

!

!

Signal Ikon
Viser signal mellom håndsett og base.
Hvis håndsettet er for langt fra basen,
vil dette ikonet blinke på skjermen.
!17

INSTALLASJON

!

Alarm Ikon
Dette ikon vises når du har satt alarmen
til å ringe en gitt tid.

!

Tastatur Lås
Dette ikonet vises når tastelåsen er på.

Tilkoble Linje
1. Koble til ene enden av telefon ledningen til telefon linje
kontakten på basen og den andre enden til telefon
kontakten i veggen
2. Koble strømledningen til basens strømkontakt og sett
strømadapteren i vegg kontakten.

!
!18

INSTALLASJON
FORSIKTIG : Ved strømbrudd det ingen måte å ringe ut
eller motta anrop, inkludert Nødnumre (112 etc.)

Sette inn Batterier
Oppladbare Ni-MH batterier (AAA) blir levert med
telefonen. Sett inn batteriene før telefonen taes i bruk.
1. Skli batterideksel i pilens retning og ta det av.
2. Sett inn nye batterier som vist, med riktig polaritet
(+ og -).

!
Note: Feil polaritet kan skade håndsettet.
3. For å sette på plass batterideksel, skli dekselet tilbake
til det klikker på plass
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INSTALLASJON

!
Merk:
Batteriene må byttes ut hvis de ikke lenger oppnår full
kapasitet etter lading..
Bruk alltid god kvalitet Ni-MH oppladbare batterier ved
evt. utskifting. Ikke bruk andre batterier eller vanlige
alkaliske batterier.
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INSTALLASJON
Lade Håndsett
Viktig ! : Før første gangs bruk, MÅ DU LADE
BATTERIENE FULLT OPP i ca 15 timer.
For å lade håndsettet settes dette i basen.
Resultat: Når du setter håndsettet i basen, vil håndsettet
automatisk skrues på og lade indikatoren vil lyse under
lading

!
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INSTALLASJON

Bruke Håndsett Bære Klipp
Den medfølgende bære klipp gjør det lett å bære
håndsettet med deg. Klipses lett på beltet, midje-bånd,
eller skjortelomme.
Hvis du vil fjerne bære klipp:
Stikk en skrutrekker langs kanten på en av feste-armene
og løsne den. Vipp den så av.

!
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INSTALLASJON
Bruke Øreplugg (Tilleggsutstyr)
Øreplugg jack sitter på venstre side av håndsett og det
er en 2.5mm standard jack plug. Bare å koble til
ørepluggen og den vil bli aktivert .

Øreplugg
Mikrofon

Håndsett Jack

Klipp
!
Merk: Når ørepluggen er tilkoblet håndsettet vil
mikrofonen i håndsettet bli deaktivert.

Base Ringe-styrke bryter

Bryteren sitter i bunnen av base enheten og muliggjør å
sette ringe-styrken til Høy, Medium, Lav eller Av.

Ringer
styrke
bryter
!
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HÅNDSETT INNSTILLING
Skru Håndsett På/Av
Hvis håndsettet er avslått, hvis du setter det i laderen vil
det automatisk slåes på. For å slå På/Av håndsettet i
stand-by mode:
1. For å slå på håndsettet trykk og hold nede!
tasten
inntil den slår seg på. Når den starter vil håndsettet gå
i abonnements mode og søke etter en registrert base.
En melding som vist under vil vises på skjermen og
signal ikonet vil blinke.

!

Searching...

2. For å slå Av håndsettet, hold !
tasten nede inntil
håndsettet slår seg av.
Hvis håndsettet lykkes i å finne en base, vil det gå i
stand-by mode, skjermen vil vise håndsett nummer og
navn (Hvis du har lagret det som vist på side 41), signal
ikon, batteri ikon og nåværende tid. Hvis håndsettet ikke
lykkes i å finne en base, vil det oppføre seg i henhold til
Utenfor Rekkevidde tilstand.
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HÅNDSETT INNSTILLING
Merk:
Når batteriet er nesten utladet, hvis du da setter
håndsettet i lader/base vil skjermen vise som under.
DU SKAL DA LADE BATTERIET FULT OPP FØR
BRUK IGJEN.

!

Charging...
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BASIS FUNKSJONER

Alle beskrivelser i denne manualen antar at håndsettet
er i stand-by modus. Sett håndsettet i standby-modus
ved å trykke !

tasten.

Ringe ut
1. Ta opp håndsettet og trykk !
tasten.
Resultat: I Bruk indikatoren blinker og !
ikonet vises på
skjermen.
2. Slå et nummer.
3. For å avslutte samtalen, trykk på !
tasten eller sett
håndsettet i basen.
Merk: For å repetere siste nummer ringt, bruk Repeter
funksjon. Se detaljer på side 33.

Du kan taste ønsket nummer i stand-by modus, som
muliggjør gjøre rettelser før ringing. Følg disse stegene:
1. Tast inn nummer (opp til 32 tall). Sjekk det. du kan
også bruke !

tasten til å sett inn en pause.

Merk: Hvis du gjør en feil under tasting av nummer, trykk
Slett program tasten for å slette siste tall.

2. Når nummeret er riktig, trykk !
!26

tasten.

BASIS FUNKSJONER
Motta en samtale
Når du mottar en samtale, Nytt Anrops info. vil vises.
Hvis ringer kan identifiseres, vil ringers telefonnummer
vises. Hvis ringer ikke kan identifiseres, vil bare Nytt
Anrop vises. Hvis du har en talebeskjed, !
"MSG WTG ON" vil vises på skjermen.

ikonet og

1. For å svare på anrop, trykk !
tasten. Hvis du har
aktivert Auto Svar funksjon, når håndsettet er i base/
lader, bare ta det opp for å svare.
2. For å avslutte en samtale, trykk !
tasten eller sett
håndsettet tilbake i base.
Resultat: Etter at du har lagt på, vil skjermen vise
taletiden.

!

Merk: Du kan sette ringe-styrken ved å bruke !

eller

tasten når telefonen ringer.
Hvis du vil deaktivere !

ikonet, trykk !

stand-by modus, trykk og hold !

tasten i

tasten. Etter det,

trykk !
tasten for å returnere til stand-by modus.
(Håndsettet må være registrert til basen
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BASIS FUNKSJONER
Hvis polyfonisk ringetone er valgt (Melodi 8~10), kan
ringetonen vare i 4 sekunder etter at innringer har lagt på
eller en parallel telefon har tatt telefonen.

Slå av mikrofon

Under en samtale, kan du slå av mikrofonen midlertidig
slik at du ikke kan høres i andre enden.
Eksempel: Du vil si noe til en annen person i rommet,
men vil ikke at de i andre enden ikke skal høre dette.
For å slå av mikrofonen, trykk Stum program tast under
samtalen.»Lydløs Samt.» vises på skjermen.
For å slå på mikrofonen igjen, trykk Stum program tast
igjen. Du vil igjen bli hørt.
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BASIS FUNKSJONER
Forsterknings funksjon
Din telefon er utstyrt med en spesiell forsterker funksjon
for å tilpasse dine behov. Under en samtale kan du
justere Styrke+ eller Styrke- kontroll på venstre siden av
håndsettet og bruke AMP tast på høyre side. Du kan
også justere Tone kontrollen for å tilpasse til ditt hørsels
behov. Det valgte styrken vil vises på skjermen.
Når du trykke AMP tasten i mottaks modus under en
samtale, vil forsterknings indikatoren på håndsettet lyse.
Hvis du trykker AMP tast igjen, vil indikatoren slukke.
Du kan også velge telefonlyd styrke eller høyttaler styrke
i Audio Innst. i meny under Rør Innstill, som beskrevet
på side 55.

!29

BASIS FUNKSJONER
Du kan også bruke Styrke+ eller
Styrke- kontroll i standby modus for å
justere ringe styrke. Meny Navigasjon
Tilgang til meny opsjon:

1. For å vise meny elementer, trykk Meny på prog. tast.
2. For å bla i meny opsjoner, trykk !
eller !
tast
flere ganger.
3. For å velge en meny, trykk Velg program tast når
ønsket meny vises på skjermen.
4. Repeter hvis nødvendig.

Returnere til stand-by modus:
Hvis du trykker Tilbake program tast fra enhver meny, vil
telefonen gå tilbake til forrige skjerm.
For å returnere til standby modus, trykk !

tast.

Telefonen vil også automatisk returnere til standby
modus fra enhver meny hvis ingen taster blir trykket på
innen 40 sekunder
Merk: I standby modus, kan du trykke !
bakgrunnsbelysning på/av.
!30

tast for å slå

BASIS FUNKSJONER
Meny Kart
1. CID Bok (see page 35)
2. Telefonbok
Ny (se side 48)
Endre (se side 50)
Slette (se side 51)
Slette Alt (se side 51)
TB (Telefonbok) Status (se side 51)
3. Base Innstilling
Terminere HS Håndsett (se side 62)
Ringe Modus (se side 44)
Flash Tid (se side 63)
Endre PIN (se side 63)
Resette Base (se side 64)
4. Håndsett Oppsett
Alarm Innstilling (se side 54)
Audio Innstilling (se side 55)
Ringe Innstilling (se side 32)
Taste-lyd (se side 56)
Språk (se side 40)
Håndsett Navn (se side 41)
Auto Svar (se side 39)
Skjerm Kontrast (se side 57)
Dato & Tid (se side 57)
Velge Base (se side 59)
Resette Håndsett (se side 60)
Forsterket (Amplified) (se side 61)
5. Registrering Håndsett (se side 65)
!31

BASIS FUNKSJONER
Håndsett Ringe Innstilling
Du kan velge din egen eksterne (fra telefon nettverket)
eller interne (fra andre håndsett registrert i samme base)
ringe tone og justere styrken.
1.Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill
meny, trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Ring Innst, trykk
Velg program tast.
4.Trykk Velg program tast for å velge INT Ring eller
trykk !
tast for å velge Ekst. Ring, trykk Velg
program tast.
5.Trykk !
eller !
tast for å velge Melodi eller
Volum, trykk Velg program tast.
Resultat: Du kan velge ringe tone fra melodi 1 til 10 eller
justere styrken fra volum 1 til 5, eller av. Når du justerer
ringe tone eller styrke, vil telefonen spille melodi eller lyd
i valgt styrke.
6.Trykk program tast for å bekrefte.
Merk: Hvis du setter styrken til "Av", når det ringer inn,
bare Nytt Anrop vises på skjermen.
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BASIS FUNKSJONER
Repetisjon av Siste Nummer
1. trykk !
tast eller NySamt. program tast i standby
modus.
Resultat: Siste nummer du har ringt vises på skjermen.
2. Trykk !
tast for å ringe nummeret.
Telefonen tillater deg å hente de 10 siste nummer som
du har ringt og ringe på nytt.

Søke og ringe et nummer i Repetisjons Bok
1. Trykk NySamt. program tast i standby modus.
2. Hvis du vil bla i minnet, trykk !
eller !
ganger inntil du finner nummeret du vil ringe.

tast flere

3. Trykk !
tast for å ringe nummeret.
Merk: Hvis ingen nummer finnes, "Tom" vil vises.
Når repetisjons-bok er full, hver gang du ringer et nytt
nummer, blir det eldste nummeret lagret i repetisjons-bok
automatisk slettet.
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BASIS FUNKSJONER
Bruke Repetisjons Bok Alternativer

Ved bruk av repetisjons bok alternativer, du kan legge til
et nummer i telefon boken eller eller slette et nummer i
repetisjons boken.
1. Trykk NySamt. program tast.
2. Bla til ønsket nr. med bruk av !
eller !
tast.
3. Når nummeret vises på skjermen, trykk Mer program
tast for å velge ønsket alternativ:
Legge til TB: tillater deg å legge til nummeret i telefon
boken. Fullfør lagring av oppføring ved å starte fra steg 4
beskrevet i.»Legge til oppføring i telefonboken" (du vil
allerede finne nummeret lagt inn in the passende felt).
Slette: Tillater deg å slette valg nummer.
Slette Alt: tillater deg å slette hele repetisjons boken.
4. For å retainer til standby modus, trykk !
tast.
Merk: I steg 3, når du velger Slette eller Slette Alt
alternativ, en beskjed "Bekreft ?" vil videre be deg
bekrefte slettingen. For å bekrefte trykk OK program
tast, for å avbryte trykk Avbryt program tast.
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CID Bok - Innringer ID
Når du mottar et anrop, hvis innringers informasjon er
sendt fra nettverket som samtalen ble gjort på (og
innringer ikke skjuler det), vil innringer sitt nummer bli
vist. Dessuten, hvis du går glipp av en eller flere
samtaler, vil dette !

ikonet vil vises på skjermen. Hvis

CID minne er fult, vil dette !
skjermen.

ikonet vil blinke på

Utenfor Område - Denne meldingen vil vises når noen
ringer fra et område hvor tele leverandøren ikke tilbyr
ringe ID tjeneste eller ikke enda gir nummer-visning til
ditt område.
Privat - Hvis innringer har sperret for at nummer og navn
skal vises, vil denne meldingen vises på skjermen.

Se og Ring et CID nummer
1. Trykk Meny program tast.
2. Bruk Velg program tast for å velge CID Bok, og hvis
tilgjengelig, nummer vises på skjermen. (Du kan
også få adgang til CID bok direkte ved å trykke !
tast i standby modus.)
!35

BASIS FUNKSJONER
3. Bruk !

eller !

tast for å se numre, du kan

ringe med å trykke !
tast. Du kan også legge til
oppføringen i telefonboken.
Merk: I steg 3, hvert punkt i innkommende lista er

!

merket med !

ikonet hvis samtalen er mottatt eller med

ikonet hvis det ikke har blitt mottatt enda.

Legge til CID Nummer i Telefonbok
1. Trykk Meny program tast.
2. Bruk Velg program tast for å velge CID Bok.
3. Bruk !
eller !
tast for å se numre, Når ønsket
nummer vises på skjermen, trykk Mer program tast få å
åpne Legg til TB meny.
4. Trykk Velg program tast, du blir bedt om å legge inn
navnet.
5. Legg inn navn og trykk Neste program tast, Da kan du
endre på nummeret du vil lagre.
6. Trykk Neste program tast, da kan du velge ringe tone
fra Melodi 1 til Melodi 10, trykk Lagre program tast for å
bekrefte og avslutte, du vil høre et Beep som
bekreftelse.
!36

BASIS FUNKSJONER
Slette et nummer i CID Bok

1. Trykk Meny program tast.
2. Bruk Velg program tast for å velge CID Bok.
3. Bla til nummeret du vil slette med !
eller !
tast.
4. Når ønsket nummer vises skjermen, trykk Mer
program tast.
5. Bruk !
eller !
tast for å Slette, Trykk Velg
program tast. Skjermen vil vise "Bekreft ?". Trykk OK
program tast for å bekrefte, du vil høre et Beep og
skjermen viser neste nummer.

Slette alle nummer i CID Bok

1. Trykk Meny program tast.
2. Bruk Velg program tast for å velge CID Bok.
3. Trykk Mer program tast og bruk !
eller !
tast
for å velge Slett Alt meny, trykk så Velg program tast.
4. Skjermen viser "Bekreft ?", Trykk OK program tast for
å bekrefte.
Resultat: Du hører et Beep og telefonen går tilbake i
standby modus etter sletting av alle CID numre.
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BASIS FUNKSJONER
Lommelykt
Hvis du aktiverer denne muligheten, lys-varsling vil lyse
konstant. Du kan da bruke telefonen som lykt.

!

For å aktivers dette, i standby modus bare hold nede
tasten til lys-varsler lyser opp.
Slå av funksjonen, hold nede !
seg av..

tasten til lyset slår

Tastelås
Hvis du aktiverer denne muligheten, vil alle taster låses
utenom M1~M4. Du kan svar på anrop med !
tast.
Når du legger på, vil telefonen gå til låst igjen. Denne
funksjonen er nyttig for å unngå uønsket taste trykk.
For å låse tastene, i standby modes hold nede !
tast til skjermen viser «Rør Låst", da vil !
For å slå av tastelås, hold !
ikonet !

ikon vises.

tast nede inntil tastelås

forsvinner fra skjermen.
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BASIS FUNKSJONER
Merk: I låst modus, hvis du trykker en tast, vil telefonen
gi en varsels tone, og «Rør Låst" melding vil vises.

Auto Svar
Med denne funksjonen, kan du besvare et anrop med
bare å ta opp telefonen fra basen uten å trykke noen
tast.
1. Trykk Meny program tast.
2. Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
Rør Innstill, trykk Velg tast.
3. Bruk !
eller !
så Velg program tast.

tast for å velge Auto Svar, trykk

4. Bruk !
eller !
tast for å velge På/Av for å
aktivere/deaktivere funksjonen, trykk så Lagre program
tast, du vil høre et Beep som bekreftelse.
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BASIS FUNKSJONER
Velge Språk
Håndsettet støtter flere ulike predefinerte språk, også
Norsk . Du kan endre språket brukt til å vise meny
beskjeder.
1. Trykk Meny program tast.
2. Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
Rør Innstill, trykk Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
Velg program tast.

tast for å velge Språk, trykk så

4. Språket vil bli vist. Bruk !
eller !
tast for å bla
gjennom valgene. Hvert språk vil bli vist i sin egen
oversettelse.
5. Trykk Lagre program tast for å velge ønsket språk og
du vil høre et Beep som bekreftelse.
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BASIS FUNKSJONER
Håndsett/Rør Navn
Med denne funksjonen, kan du navngi håndsettet for lett
å kunne gjenkjenne ditt håndsett hvis du har flere enn ett
håndsett registrert på samme base, men når du resetter
håndsettet, vil navnet bli slettet.
1. Trykk Meny program tast.
2. Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
Rør Innstill, trykk Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å velge Telefon Navn,
trykk så Velg program tast.
4. Du kan legge inn håndsett navn (opp til 12 karakterer)
ved bruk av alfanumeriske taster (bruk Slett program
tast for å slette feiltasting), trykk så Lagre program tast
for å bekrefte og avslutte. Navnet vil vises over håndsett
nummer i standby modus.
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Rekkevidde Alarm
Et Beep vil lyde når håndsettet er utenfor rekkevidde fra
Basen. Du har mulighet for å aktivere/deaktivere denne
lyd varslingen.
1. Trykk Meny program tast.
2. Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
Rør Innstill, trykk Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å velge Tone Innst.,
trykk så Velg program tast.
4. Trykk !
tast for å velge Alarmområde, trykk så
Velg program tast.
5. Bruk !
eller !
tast for å velge På/Av for å
aktivere/deaktivere lyd-varsling, trykk så Lagre program
tast, du vil høre et Beep som bekreftelse.
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Søke Håndsett
Du kan søke etter håndsettet fra basen som da ringer
med en spesiell tone. Nyttig for å lokalisere håndsettet.
Trykk !
tast på basen (mindre enn 5 sekunder), alle
håndsett som er registrert på basen vil da ringe i ca. 60
sekunder.
For å avslutte søk, trykk !
vilkårlig tast på håndsettet.

tast på basen igjen eller en

Merk: Ved et langt !
tastetrykk, mere enn 5 sekunder,
vil basen gå i abonnements modus. For detaljer, se side
65.
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Ringe Modus
Du kan velge å endre ringe modemed følgende steg:
1. Trykke Meny program tast.
2. Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge BS
Innstill, og trykk Velg program tast.
3. Trykk !
tast for å velge Ringemodus, trykk så
Velg program tast.
4. Du kan trykke !
eller !
tast for å velge
nødvendig ringe mode valg (Tone/Pulse) og trykk
Lagre program tast. Blir bekreftet med et Beep.
Merk: Hvis du er usikker på hvilken ringe mode du skal
velge, vennligst kontakt din tele leverandør.
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Høyttalende
Under en samtale, må du kanskje slå på høyttalende
funksjonen i ditt håndsett. I denne modusen kan du bare
legge telefonen fra deg på bordet etc. og snakke videre.
Slå på dette ved å trykke !
(linje opptatt). Dette !

tast under samtale

ikonet vises på skjermen.

!

For å slå av igjen, og fortsette samtalen i røret, trykk
tast igjen. Ikonet forsvinner fra skjermen
Merk: Vær sikker på at du har slått av høyttalende
funksjonen før du setter håndsettet opp møt øret.
For å justere høyttaler styrken, se side 29 eller side 55.
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Flash Signal
Når linjen er tilkoblet, Trykking av Flash program tast
sender Flash et signal. Denne tasten er brukt i
sammenheng med spesial tjenester (for eks. samtale
venter) som kan være tilgjengelig fra ditt telefon nettverk.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt din
teleleverandør.
For å bruke overnevnte tjeneste, bare trykk Flash
program tast mens linjen er åpen: Skjermen vil vise R.

!46

AVANSERTE FUNKSJONER
Telefonbok
Telefonboken som er innebygd i din trådløse telefon
muliggjør lagring av ofte brukte nummer slik at du lett
kan ringe uten å måtte huske eler taste nummeret.

Karakter kart

For å taste inn en spesifikk alfanumerisk karakter, trykk
en eller flere ganger på den aktuelle tasten i henhold til
tabellen under: En gang for første, to ganger for andre
osv.
Tast

Karakter i vist rekkefølge

0

(spc)

0

?

&

/

.

,

!

1

1

@

_

+

-

"

(

)

%

2

A

B

C

a

b

c

2

3

D

E

F

d

e

f

3

4

G

H

I

g

h

i

4

5

J

K

L

j

k

l

5

6

M

N

O

m

n

o

6

7

P

Q

R

S

p

q

r

s

7

8

T

U

V

t

u

v

8

9

W

X

Y

Z

w

x

y

z

9
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Legge til Telefonbok oppføringer
1. Trykk Meny program tast.

2. Trykk !
tast for å velge Telefonbok, trykk Velg
program tast.
3. Trykk Velg program tast for å velge Ny.
4. Skjermen viser "Navn ?". Skriv inn navnet du vil
bruke, trykk så Neste program tast for å bekrefte.
skjermen viser "Nummer ?". skriv inn ønsket nummer
(opp til 20 tall), trykk Neste program tast.
5.*Bruk !
eller !
tast for å velge ringelyd du vil
assosiere nummeret med, trykk Lagre program tast for å
bekrefte.
6. Repeter hvis nødvendig.
* Hvis det er et VIP nummer, burde du velge en spesiell
ringetone for det. Ringe tonen burde være forskjellig fra
normal ekstern ringelyd. Du kan ha opptil 9 VIP ringe
toner assosiert med 9 VIP nummer/grupper.

Merk:

Hvis du skriver inn feil navn eller nummer, bruk Slett
program tast for å rette det. Hver gang du taster, blir
siste karakter slettet.
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Bruke Pause
En pause er nyttig hvis du når et interaktiv stemme
system, som en bank kontofon. En pause gir en
forsinkelse på 3 sekunder.Hvis du vil sette inn en pause
når du ringer et nummer i standby modus eller lagre et
nummer i minne, trykk !
pause tastingen.

tast. Bokstaven P vil vises i

Se Telefonbok Oppføringer
1. i standby modus, trykk !

tast.

2. Trykk !
eller !
tast gjentagende ganger inntil
ønsket oppføring vises.

Ringe et Nummer fra Telefonboken
Fin det nummeret du ønsker å ringe. Referer til «Se
telefonbok oppføringer". Trykk så !
program tast.
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tast eller Ring
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Endre Telefonbok Oppføringer
1. Trykk Meny program tast.

2. Trykk !
tast of å velge Telefonbok, Trykk Velg
program tast.
3. Trykk !
tast for å velge Rediger meny. Trykk Velg
program tast.
4. Trykk !
eller !
tast gjentagende inntil
oppføringen du vil endre vises, trykk Velg program tast
for å bekrefte.
5. Hvis nødvendig, trykk Slett program tast for å slette
tall(ene) Skriv så ønsket navn og nummer, trykk Neste
program tast for å lagre.
6. Bruk !
eller !
tast for å velge ringelyd du vil
assosiere nummeret med, Trykk Lagre program tast for
å bekrefte.
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Slette Telefonbok Oppføringer
1. Trykk Meny program tast.

2. Trykk !
tast for å velge Telefonbok, trykk Velg
program tast.
3.Trykk !
eller !
program tast.

tast for å velge Slett. Trykk Velg

4.Trykk !
eller !
tast gjentagende inntil navnet du
vil slette vises, Trykk så Velg program tast. Skjermen
viser "Bekreft ?". Du kan trykke OK program tast for å
slette det eller Trykk Avbryt tast for å avbryte.
5. I steg 3, hvis du velger Slett Alt meny og Trykker Velg
program tast, vil skjermen vise "Bekreft ?". Du kan
Trykke OK program tast for å slette alle oppføringer eller
Trykke Avbryt tast for å avbryte.

TB Status
PB Status viser nummeret på allerede lagret telefonbok
oppføring. Når TB Status vises på skjermen, Trykk Velg
program tast for å åpne det.
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Direkte Minne
Du kan lagre opp til 4 nummer i direkte minne. Alle
nummerne vil bli lagret i telefonboken.

Lagre Minne Nummere

1. Trykk minne tast (M1 til M4) i standby modus.
2. Skjermen viser "Nummer ?". Tast inn ønsket nummer
(opp til 20 tall), Trykk Neste program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å velge ringe tone du vil
assosiere med nummeret, Trykk Lagre program tast for
å bekrefte.

Se Minne Nummer
1. I standby modus, Trykk !

tast.

2.Trykk !
eller !
tast tast gjentagende inntil
ønsket nummer vises.

Ringe med Direkte Minne
I standby modus, Trykk M1 til M4 for å ringe
korresponderende nummer.
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Endre Minne Nummer
Utfør steg i “Endre Telefonbok Oppføringer”.
Vennligst referer til side 50.
Merk:
Standard minne navn er M1: til M4:, Du kan legge til noe
etter dem men du kan ikke slette standard navn. Du kan
endre M1: til M1: Hjem etc.

Slette Minne Nummere

Utfør steg i “Slette telefonbok Oppføringer”.
Vennligst referer til side 51.
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HS Innstillinger (Håndsett)
Alarm Innstilling

Du kan sette en alarm på håndsettet og justere alarm
innstillingen det.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3. Trykk Velg program tast og Velg Alarm meny.
4. Skjermen viser nåværende setting. Bruk !

eller

!

tast for å velge På/Av, Trykk Velg program tast.
5. Hvis du velger På, inviterer skjermen deg til å taste inn
tiden i HH:MM format. Bruk numeriske taster for taste
inn.
6. Trykk Neste program tast, et Beep lyder og skjermen
viser Slumre På/Av, du kanTrykke !
eller !
tast
to aktivere/deaktivere slumre funksjonen på alarmen og
Trykk Lagre program tast.
7. Når alarmen går, Trykk en vilkårlig tast for slå den av.
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Merk:
I steg 5 må du taste inn tiden i 24-timers format.
Hvis du trykker en vilkårlig tast når alarmen går, vil
alarmen bli stille. Hvis du velger Slumre På, vil alarmen
ringe gjentagende med et intervall på 11 minutter.
Hvis du Trykker !
tast når alarmen går, vil opsjonen
da settes til Slumre Av.

Audio Innstilling

Du kan også bruke menyen til å justere lydstyrken.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3. Trykk !
tast for å velge Audio Innst. meny, Trykk
Velg program tast.
4. Bruk !
eller !
tast for å velge Vol. Høyttal.
eller Vol. Rør, Trykk Velg program tast.
5. Skjermen vil vise nåværende innstilling. Bruk !
eller !
tast for å velge styrke (Volum 1-Volum 5),
Trykk Lagre program tast.
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Tastelyd

Hver gang du trykker en tast, vil håndsettet gi en tastelyd. Du kan deaktivere dette for stille bruk. I gitte feil
forhold, en varsel tone vil bli gitt hvis feil tast blir trykket.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Tone Innst.
meny, Trykk Velg program tast.
4. Trykk Velg program tast igjen for å velge Tonetast.
5. Du kan bruke !
eller !
tast for å velge På eller
Av for å aktivere/deaktivere funksjonen.
6. Trykk Lagre program tast.
Note:
Ved normalt bruk anbefaler vi å la taste-lyden være
aktivert. Dette gjør telefonen lettere å bruke.
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Skjerm Kontrast Innstilling

Denne justeringen tillater deg å optimere synligheten på
skjermen ved å endre kontrast i henhold til omgivelses
forhold.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
LCD Kontrast, Trykk så Velg program tast.
4. Bruk !
eller !
tast gjentagende for å velge
mellom 17 tilgjengelige kontrast nivåer, Trykk så Lagre
program tast.
5. Trykk !

tast for å returnere til standby modus.

Dato & Tid Innstilling
Dato & Tids Format
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Dato & Tid
meny, Trykk Velg program tast.
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4. Bruk !
eller !
tast for å velge Datoformat eller
Timeformat, Trykk Velg program tast.
5. Du kan bruke !
eller !
tast for å velge Dato
Format (DD-MM/MM-DD) eller Time Format (12-Timer/
24-Timer), Trykk Lagre program tast for å lagre.
Dato & time Innstilling
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Dato & Tid
meny, Trykk Velg program tast.
4.Trykk !
eller !
tast for å velge Dato Innst. eller
Tid Innst. meny, Trykk Velg program tast.
5. Tast inn nåværende dato/tid med numeriske taster og
Trykk Lagre program tast for å lagre og avslutte.
Merk:
Hvis du velger 12-Timer, AM/PM vil vises til høyre for
tiden i standby modus.
I steg 5 trenger du å taste inn tiden i 24-Timers-Format.
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Velge Base

Denne funksjonen tillater deg å velge en base fra de
som allerede er registrert av håndsettet. Du kan få
tilgang til dette ved å bla i menyen.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Velg Base
meny, Trykk Velg program tast.
4. Du kan bruke !
eller !
tast for å velge Base,
Trykk så Velg program tast. Hvis du velger en ikkeeksisterende base, vil håndsettet gi en varsel-tone.
5. Skjermen vil vise Valgt Base X. Trykk Velg program
tast for å bekrefte. En bekreftelses tone vil bli hørt.
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Resette Håndsett

Hvis du resetter håndsettet, alle innstillinger under Rør
Innstill meny vil bli satt tilbake til fabrikk-innstilling:
Alarm, Audio Innstilling, Ringe Innstilling, Tone Innstilling,
Språk, HS Navn, Auto Svar og Dato & Tid. Men skjerm
kontrast kan ikke bli tilbakestilt.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge Rør Nullst.
meny, Trykk Velg program tast. Du vil bli bedt om å tast
inn PIN code.
4. Tast inn PIN code (standard er 0000), Trykk så Nullst
program tast. Hvis PIN code er gyldig vil alle håndsett
innstillinger bli satt tilbake til fabrikk innstilling, hvis ikke
vil en varsel tone høres og innstillingene vil forbli
uendret.
Resultat: Etter resetting, vil håndsettet gå tilbake i
standby modus.
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Forsterket lyd
Din telefon er utstyrt med en spesiell forsterknings
funksjon utviklet for å tilpasse dine behov. Hvis du slår
denne funksjonen på, vil håndsett Receiver styrkeregulering være fra 15-30dB. Hvis ikke vil Receiver
styrke-regulering være fra 0-15dB.
1. Trykk Meny Program tast.
2. Trykk !

eller !

tast for å velge Rør Innstill,

trykk så Velg Program tast.
3. Trykk !

eller !

tast for å velge Amplified

meny, trykk Velg Program tast.
4. Du kan bruke !
eller !
tast for å velge På eller
Av for å aktivere/deaktivere funksjonen.
5. Trykk Lagre Program tast.
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BS Innstilling (Base)
Terminere/slette HS (Håndsett)

Denne funksjonen tillater deg å slette en håndsett
registrering fra Basen.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge BS Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3. Trykk Velg program tast for å velge Avbryt Tlf. meny.
Skjermen viser "PIN?" for å få deg til å taste inn PIN
Code (Standard PIN Code er "0000"). Trykk så OK
program tast.
4. Bruk !
eller !
tast for å velge et håndsett,
Trykk Velg program tast for å bekrefte. Det valgte
håndsettet vil oppføre seg som en uregistrert enhet. Hvis
du bruker nåværende håndsett eller et ikke-eksisterende
håndsett, en varsl tone vil bli hørt.
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Blinke Tid (Flash)
Du kan velge å endre Flash tid by med følgende steg:
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge BS Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å velge Blinketid meny.
Trykk Velg program tast.
4. Skjermen viser nåværende innstilling. Bruk !

eller

!

tast for å velge Flash-1(100ms:UK og Europeiske
land) /Flash-2(300ms:Frankrike), Trykk Lagre program
tast.

Endre PIN

Denne funksjonen tillater deg å endre PIN nummer i
nåværende aktive base. Standard PIN er 0000.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge BS Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å velge Endre PIN meny,
Trykk Velg program tast.
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4. Skjermen viser "PIN?". Tast inn nåværende PIN, Trykk
så Neste tast. Hvis gammel PIN kode er korrekt, vil du
bli bedt om å taste inn ny PIN Kode, hvis ikke vil en
varsel tone lyde og håndsettet vil returnere til Endre PIN
meny.
5. Tast inn ny PIN, Trykk Neste tast. Du vil bli anmodet
om å bekrefte ny PIN kode. Tast inn ny PIN igjen, Trykk
så Lagre program tast for å bekrefte og avslutte.

Resette Base

Hvis du resetter Basen, alle innstillinger under BS
Innstill meny vil bli satt tilbake til fabrikk innstilling: Dial
Mode and Flash Time.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast for å velge BS Innstill,
Trykk så Velg program tast.
3.Trykk !
eller !
tast for å velge BS Nullstill
meny, Trykk Velg program tast. Du vil bli bedt om å taste
inn PIN kode.
4. Tast inn PIN kode (Standard PIN er 0000), Trykk så
Reset program tast. Hvis PIN koden er godkjent vil alle
base innstillinger bli satt tilbake til fabrikk innstilling, hvis
ikke vil innstillingen forbli som før.
Resultat: Etter resetting, vil håndsettet gå tilbake til
standby modus.
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Registrering HS (Håndsett)
Det medfølgende håndsettet er allerede registrert som
nummer 1. Du kan registrere opp til 5 håndsett på
samme base for dele samme linje med flere personer.
Før registrering av et håndsett i basen, må du trykke og
holde !
tasten på basen ca. 5 sekunder og så slipp
den når du hører et Beep.
1. Trykk Meny program tast.
2.Trykk !
eller !
tast gjentagende for å velge
Registrering, Trykk så Velg program tast.
3. Bruk !
eller !
tast for å bla gjennom base
navneliste, Trykk Velg program tast for å velge en base.
Håndsettet vil søke etter forespurt base og relevant
informasjon vil blinke på skjermen.
4. Hvis basen blir funnet, vil du bli bedt om å tast PIN
kode (Standard er 0000). Tast det inn og Trykk så Velg
program tast. Hvis PIN koden er korrekt, en registrerings
tone vil lyde og basen tildeler et nummer til håndsettet,
hvis ikke vil en varsel tone høres, og håndsettet
returnerer til forrige registrerings tilstand.
5. Hvis basen ikke blir funnet, vil håndsettet oppføre seg
som Utenfor Rekkevidde tilstand.
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Ringe med mer enn ett håndsett
Hvis du har mere enn ett håndsett registrert til basen,
kan du gjøre interne anrop og overføre et eksternt anrop
mellom de registrerte håndsett.

Internt anrop
1. Trykk !
tast, skjermen viser følgende, tast så
nummeret på håndsettet du vil ringe.
!
2. Hvis valgt håndsett ikke er tilgjengelig, vil håndsettet
gå til standby modus. Hvis det valgte håndsett er
tilgjengelig, vil dette ringe og vise HS X Ringer.
Trykk !

tast for å besvare internt anrop.

3. For å avslutte samtalen, Trykk !

tast.

Merk:
Under intern samtale, hvis et eksternt anrop kommer inn,
vil skjermen vise innringers nummer. Trykk !
å avslutte intern samtale først, Trykk så !
svare ekstern innringer.
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AVANSERTE FUNKSJONER
Overføre anrop mellom håndsett

Du kan overføre et eksternt anrop mellom håndsett som
er registrert i samme base.
1. Under en ekstern samtale, Trykk !
tast og skriv
inn nummer på håndsett som du vil overføre samtalen til.
2. Hvis intern telefon svarer ditt anrop, han/hun kan
Trykke !
tast for å snakke med deg. Her kan du
informere han/henne om den inkomne samtalen.
3. Når du har fått svar og informert, Trykk !
tast eller sett håndsettet tilbake i basen for å fullføre
overføringen.

Sette opp 3-veis konferanse samtale
Når du har både en ekstern samtale og en intern
samtale gående, kan du sette opp en 3-veis konferanse
samtale, som dette:
1. Under en ekstern samtale, Trykk !
tast og så tast
inn nummer på håndsettet du vil ha med i en 3-veis
samtale.
2. oppringt intern telefon trykker !
3. Ringer kan Trykke !
samtale.

tast for å svare.

tast for å starte 3-veis
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4. Begge interne håndsett kan Trykke !
forlate samtalen når som helst.

tast for å

Merk: Hvis ett håndsett forlater samtalen, kan det
gjenværende håndsett fortsette samtalen.

Nummervisning på samtale venter
Hvis du abonnerer på samtale venter fra din
teleleverandør, vil telefonen vise navn og nummer på en
andre innringer når du allerede står i en samtale.

!
!
1.Når du er på linjen, vil telefonen automatisk vise navn
og nummer på en andre innringer.
2.Trykk Flash program tast + 2 for å svare andre
innringer.
3.Når du er ferdig, Trykk Flash program tast + 2 for å
fortsette samtalen med den første innringer.
Merk: Hvis du har overført en ekstern samtale til et
annet håndsett, kan du ikke bruke samtale venter
funksjonen via det andre håndsettet.
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FEATUREOVERSIKT
LIST
FUNKSJONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.8GHz DECT teknologi med GAP
2.0" stort LCD display (128 x 64 dots matrix display)
Opp til 5 håndsett på en base
Opp til 4 baser på ett håndsett
LCD justerbar kontrast
Telefonbok med opptil 50 oppføringer
9 VIP ringe toner for telefonbok oppføringer
Repetisjon av 10 siste nummer
10 ringe toner med styrke regulering (5 nivåer+Av)
Base ringe volume bryter (3 nivåer+Av)
Vibrerende høyt ringe signal
Hodetelefon kompatibel
4 Direkte-ring minne taster
Høyttalende funksjon
Intern ringing
Samtale overføring
3-veis konferanse samtale
Volum & tone kontroll
PIN beskyttelse
Repetisjon, Flash, Pause, Mute
TONE/PULSE valgbar ringe modus
FLASH valgbar tid
Samtaletid vises
Klokke (stille tid)
Tastelås
8 valgbare språk
Auto svar PÅ/AV valgbar
Alarm med Slumre funksjon
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FUNKSJONS OVERSIKT
•
•
•

Navngi håndsett
Bakgrunns belyst skjerm og taster
Lav stråling (tillegg)

Nummervisning
• FSK og DTMF dobbel system nummer-visning
• Nummer-visning / Anrop venter
• Nummer-visnings liste med opptil 40 oppføringer
• Innkommende samtaler kan bli tilbake-ringt/lagt til
telefonbok/slettet
• Nytt anrop indikator
• Beskjed venter

!70

FEILSØKING

Symtom

Sjekke

Virker ikke

•
•
•
•

Ingen ringe
tone

•
•

Ingenting
vises på
skjermen

•

Kort levetid på
batteri i
håndsett

•
•

•
•

•

Ingen
nummervisning

•
•
•

Sjekk at strømadapter er satt i riktig.
Sjekk at telefonlinje ledning er riktig
tilkoblet.
Sjekk at batteriene er oppladet.
Sjekk at batteriene er satt i riktig
(polaritet).
Sjekk at telefonlinje ledning er riktig
tilkoblet.
Sjekk at strømadapter er satt i riktig.
Sjekk at batteriene er satt i riktig
(polaritet).
Sjekk at batteriene er oppladet.
Sjekk at håndsett er påslått.
Sjekk ladekontaktene.
Vedvarende kort batterilevetid kan
indikere at at batteriene må byttes
Se til at riktig type batteri blir brukt.
Se til at du har abonnement på
nummervisning hos din teleleverandør.
Innringer har sperret for dette.
La telefonen ringe noen ganger, da det
kan være en forsinkelse på dette.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Frekvensområde

1.88~1.90GHz

Kanaler

120 Duplex kanaler

Carrier Power

<250mW

Modulasjon

GFSK

Frekvens Stabilitet

< ± 50 KHz

Ladetid

15 timer

Omgivelses
temperatur

Normal: 15℃ ~ 35℃, Ekstrem:
0℃ ~ 40℃

Fuktighet

0%~90%

Størrelse (mm)

Base: 136 x 100 x 59; Håndsett:
160 x 58 x 38

Strømforsyning

Base input: 7.5V, 500mA;
Handset input: Ni-MH: 1.2V x 3,
600mAh

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Hvis du abonnerer på et DSL nettverk

Vennligst bruk et støyfilter (kontakt din DSL leverandør)
på telefon linjen mellom basen og telefonkontakten hvis
følgende oppstår:
- Støy høres under samtale.
- Nummer-visning virker ikke riktig.

!
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SIKKERHETS INFORMASJON
Generellt
Bruk kun den medfølgende strømadapter.
Bruk kun godkjente oppladbare batterier som medfølger.
Ikke åpne håndsett (utenom når bytte batterier.) eller
base. Kontakt utleveringssted eller leverandør for
reparasjoner.
Ikke kast batterier i åpen flamme. Det er en stor risiko for
eksplosjon og/eller lekkasje av giftige kjemikaler.
Ikke plasser gjenstander på linje-ledning eller
strømledning som kan gjøre skade.
Hvis du ikke skal bruke telefonen på over en måned,
fjern batteriene.
Rengjøring
Frakoble basen. Rengjør base/håndsett med en myk
klut. Hold lade-kontaktene på base og håndsett rene.
Bruk aldri rensemidler eller polish - Det kan skade
utseende og elektronikk på innsiden.
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SIKKERHETS INFORMASJON
Plassering
Ikke utsett utstyret for direkte sollys.
Se til at det alltid er godt med luft over base/håndsett.
Ikke plasser noe deler av utstyret i vann og ikke bruk det
i damp eller fuktige rom, baderom etc.
Ikke utsett utstyret for flammer eller andre farlige forhold.
Ta ut telefonledninger og strømadapter under tordenvær
da dette kan ødelegge utstyret. Garantien dekker ikke
skader i følge av tordenvær.
Telefonen er laget for å brukes innenfor et temperatur
område fra 5°C til 45°C.
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GARANTI
Garanti etter Norsk lov.
VIKTIG: Kvitteringen er en del av garantien og må
oppbevares og fremvises ved et evt. garantikrav
DEKLARASJON: Geemarc Telecom SA Erklærer
herved at dette produktet er i samsvar med de viktige
krav og andre relevante bestemmelser av
Telecommunications Terminal Equipment Directive
1999/5/EEC og spesielt artikkel 3 seksjon 1a, 1b og
seksjon 2. Telefonen virker ikke hvis linje-strømmen er
mindre enn 18 mA.
Samsvarserklæring kan lastes ned på.
www.geemarc.com
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GARANTI
Elektrisk tilkobling: Utstyret er laget for å bare brukes
mot 230V 50Hz forsyning. (Klassifisert som ‘farlig
spenning’ i henhold til EN60950 standard). Utstyret har
ingen integrert Av/På bryter. For å slå av strømmen,
enten slå av strømmen i veggkontakten eller ta ut
strømadapter. Når du installerer utstyret,se til at
strømadapteren er lett tilgjengelig.
Telefon tilkobling: Spenningen på telefonlinjen er
klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network
Voltage) i henhold til EN60950 standard.
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RESIRKULERINGS DIREKTIV
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har
blitt satt på plass for at produkter i slutten av et nyttig liv
blir resirkulert på beste måte.
Når dette produktet er ferdig, vennligst ikke kast det i
vanlig husholdnings søppel.
Vennligst bruk en av de følgende avhendings opsjoner:
- Ta ut batterier og kast dem i passende WEEE avfall.
Kast utstyret i passende WEEE avfall.
- eller, lever inn utstyret til forhandler/importør. De er
forpliktet til å ta dette imot.
Dermed hvis du respekterer disse instruksjonene så
sikrer du menneskers helse og miljøvern.
Importør:
Medus AS, www.medus.no

!
For product support and help visit our website at
www.geemarc.com
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Notater:
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