EuroPhone XL
Bruksanvisning:
Grundfunktioner

Översikt

Översikt

Telefonen

Menyhantering
Alla telefonens funktioner är samlade i menyer.
De visas i displayen med svensk text:
Meny-betjäning:
Visar funktionen som finns tillgängliga.
Fönster

Visar att du kan välja vidare menyfunktioner med pilknapparna.

Knappar för driftsätt
"Telefonsvarare"
(funktionen
ej ingår)

Visar möjligheten att avslutar eller
avbryter med knappen Stopp.

Terminknapp med
visare
Högtalaremikrofon

Bekräfta ett val med knappen O.K.
(här: Meny "Inställningar" aktiverad).

Högtalare
F
Brytknapp

1

2

3

.:?

ABC

DEF

"Meny"-knapp
MENU

+
Etiketter för
snabbknappar

4

5

6

GHI

JKL

MNO

7

8

9

PQRS

TUV

WXYZ

0

Snabbknapparna
(4 med lysdiod)

–

Stop

Inställningsknapper
+ och –

Exempel: Vad Du kan göra göra när du valt funktionen

:

Nummerrepetition
Knappen Stopp
Pilknappar för
val av menyn

INT

Knappen O.K.

R

+-!

O.K.

Omkopplingsknapp för snabbval

Förfrågansknapp
(Signalknapp)
Högtalarfunktioner

Sekretessknappen
Intern-knapp

Sifferknappar
(siffror, stjärna
och romb)

Display
Visningen av B-kanalen för
utgående telefonledning

Genom att använda dessa fyra knappar bläddrar Du lätt i menyerna:
Stop

2 rader för framställning av var
24 tecken (siffror, bokstaver,
specialtecken)

Symboler för aktiverade
telefonfunktioner

1234
567A

Symboler för
telefonsvarare

1

E

O.K.

2
Påminnelseklokka

Meddelande 1

Sluthälsning

Meddelande 2

Siffrorna I och II indikerar vilken
av telefonens tal/data-(B-)kanaler
som används för samtalet.
Direktnummer är aktiverad.
Högtalarfunktionen på telefonen
är aktiverad.

Förklaring av tecken i manualen

Förmedlingsmeddelande

Sekretess (muting) är aktiverad.

Handenheten ligger på

Sekundärfunktionen på snabbvalsknapparna är aktiverad.

Lyft handenheten

Knappa in numret

Vidarekoppling är aktiverad.

Samtal pågår
Lägg på handenheten

Förord: Din nya telefon: Möjligheter

Förord: Din nya telefon: Möjligheter

På följande sidor visar vi ett urval av de möjligheter det finns att använda Din
nya ISDN telefon.
Observera att vissa av funktionerna är beroende på abonnemanget och
kräver en separat beställning an din operatör.
Denna manual är baserad på den the Euro ISDN standard som är kompartibel med DSS1-standarden av de flesta europeiska länderna.

Viktiga samtal: En speciallitet för Europhone
När du väntar på ett viktigt samtal kan följande situationer uppstå:

Vidarekoppling
EuroPhone: Två telefonlinjer istället för en
Euro ISDN innebär att Du istället för ett vanligt telefon-abonnemang spittar
upp din telefonlinje till två s.k B-kanaler som betyder att du kan föra två
externa samtal samtidigt. Med Din EuroPhone kan du använda denna
fascilitet fullt ut:
Samtal väntar
Acceptera
eller
avvisa

Istället för att ha två telefoner och två abonnemang har Du nu allt i ett.
Att arbeta med Europhone är mycket lättare:
Under ett pågående samtal hör du två tonstötar i luren vilket betyder att
någon försöker ringa till dig. Detta nummer visas i displayen om uppringaren
inte har “hemligt” nummer.
Du kan nu välja mellan att svara eller avvisa det nya samtalet utan att lägga
på det första. Väljer Du att svara hör naturligtvis inte den första parten det
andra samtalet. När det andra samtalet är avslutat kan du gå tillbaka till det
första

Filter

Du hittar dessa funktioner i följande sektion av part A:
Vidarekoppling: kapitel 4.5; Filter: kapitel 5.9
Telefonnumret i displayen:
Vid inkommande samtal kan detta nummer visas i displayen. Om detta nummer är lagrat i Din telefon antingen som snabbval eller i telefonboken så visas
även det tillhörande namnet

Pendla
Eller: Du kan alternera mellan de två samtalen (pendling).
Kanske Du vill prata med båda samtidigt (tvåpartssamtal): För att göra detta
aktivera konferensfunktionen helt enkelt.
Du kan också koppla ihop de båda andra parterna (transferring).

Situation 1:
Ibland kan Du behöva lämna huset eller firman Vad göra? Ställa in mötet
eller be någon vakta din telefon?
Lösning: Med din EuroPhone kan Du vidarekoppla dina samtal till ett annat
nummer. Naturligtvis kan detta nummer vara ett mobilnummer eller till en
mobilsökare. På detta sätt är Du alltid tillgänglig.
Situation 2:
Medan Du väntar på ett viktigt samtal får Du hela tiden samtal som gör att
du är upptagen
Solution: I detta fall har Din Europhone ett s.k filter. Aktiveras detta kan upp
till 3 telefonnummer accepteras eller spärras. This applies to calls from an
ISDN line telephone number transfer.

Samtalslista

Du kan aktivera dessa funktioner på telefonen via menyn. Beskrivning
på detta hittar du längre fram i manualen.:
Identifiering

Om Du inte har möjlighet att svara på inkommande samtal lagras dessa i
telefonen (max 10st) i en samtalslista.
Du kan nu välja ett telefonnummer från listan som du vill ringa tillbaka till.
Ditt eget telefonnummer kan visas ...
1. ... När Du ringer någon med nummerpresentatör
2. ... När Du ringer någon som har ISDN-telefon
3. ... Om du blir uppringd: Ditt telefonnummer visas hos uppringaren I detta
fall är man säker på att ha ringt rätt nummer.
Du kan också stoppa visningen av Ditt telefonnummer den s.k “Identifieringen”.Du kan välja om du inte vill visa numret antingen alltid eller temporärt

Du hittar dessa funktioner under följande sektion av del A:
Snabbval kapitel 4.3; samtalslista: kapitel 4.1; identifikation:
kapitel 2.9

Anmärkningar

Innehåll

1

Anmärkningar

Lite om manualen

Vid val av placering av telefonen bör du tänka på följande:
• Undvik att placera telefonen i närhet av CD spelare, video bandspelare,
TV-apparater, datorer och mikrovågsugnar.
• Undvik att placera telefonen i lokaler med hög rök- och dammhalt,i direkt
solljus fuktiga miljöer eller i direkt närhet av värmekällor.
• Placera telefonen på ett halkfritt underlag så att telefonens plastfötter
inte ger eller tar skada av möbelns ytbehandling.

Denna manual är uppdelad i två avsnitt:

Inställningar

Telefonen kan ställas in efter Dina egna önskemål. Tänk på att ändringarna
lagras i telefonen efter 10 sekunder. Därefter kan Du välja funktionen

Europhone XL har en inbyggd basstation vilket innebär att Du kan
koppla till en trådlös telefon som har DECT-standard. Se mer om detta
i den speciella manaulen för trådlös telefon.

Funktioner av
ISDN-linjen

Det finns i telefonen olika inställningar av ISDN-typ. Europhone är förinställd
på “Komfort”. Ändras denna ISDN-typ kan det påverka de tjänster som
finns tillgängliga hos Din operatör. Är du osäker på vilka tjänster som finns
så ta kontakt med operatören

Del A
Grundfunktioner i telefonen:
I del A av manualen förklaras de vanligaste grundfunktionerna i telefonen
Europhone XL
Del B:
Använda telefonsvararen:
I del B beskrivs användadet av telefonsvararen

Det kan förekomma att vissa av funktionerna som beskrivs framöver kräver
att den du ringer/blir uppringd av har ISDN-abonnemang. Detta gäller framförallt nummerpresentation, textmeddelande o.d.
Innehåll: A – Handhavande av telefonen
1
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A - Telefonens handhavande

Kontakter

❍ Steg 1: Koppla telefonen
Här visas de nödvändiga kopplingarna.

❍ Steg 3: Ansluta telefonen
(1.3)
Telefonen kräver viss information om ISDN-anslutningen Informationen
hämtas automatiskt när den används första gången.
Mer information om grundinställningen under kapitel 4 och 5.
● Nu kan Du använda telefonen:
Att ringa: De första stegen

Kabelspår

Anslutningen sker på telefonens
undersida. De skiljs åt genom
storleken och symboler (se bild).
På nästa sida ser Du hur de ska
sitta

Uttag

Kontakt
Spärrhake

Telefonens
handenhet

Telefonens handenhet med tillhörande kabel hittar Du i kartongen.
• Den långa raka änden av spiralkabel ska sitta i motsvarande
uttag på telefonen (se bild på
föregående sida).

(2.1)

• Anslut den andra änden av
kabeln i handenheten

Det första Du måste göra är att
ansluta kablarna

Anslutningsjack

Utfasing

• Tryck in så att spärrhaken låses.

Ansluta telefonen

De nödvändiga kablar och anslutningskontakter samt nätadaptern
finns med i kartongen. För att
telefonen ska fungera på bästa sätt
ska Du använda de kablar och
nätadaptern som är medskickade.

Kontakterna ansluts på samma sätt
för alla tre:
• Tryck in kontakten så att spärrhaken är vänd mot utfasningen på
motsvarande uttag.

(1.1)

❍ Steg 2: Översikt av handhavande
(1.2)
EuroPhone vägleder Dig genom informationen i displayen. Detta stycke
handlar om handhavande av grundfunktionerna.

Kablar

5
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EuroPhone erbjuder Dig en rad funktioner – ändå är den lätt att använda: Du
kan använda telefonen redan efter tre förberedande steg!

1.1

1 Uppstart

Spiralkabel för
handenheten

Till handenheten

Till telefonen

• Lägg kabeln i kabelspåret.
Telefonens
an-slutning
med ISDN
nättermina

Nätadapter
Nätadapter

Handenhet

OBS! Din telefon fungerar inte om anslutningarna inte är riktigt isatta
och vid strömavbrott

Underdelen av telefonen

ISDN

Kabeln för ISDN-anslutningen har samma kontakt i bägge ändarna. Den ena
sätts i uttaget på telefonens undersida och den andra änden i ISDN-nätets
jack eller till den interna telefonanläggningen.

Lossa en
kontakt

Först av allt måste Du lossa nätadaptern ur vägguttaget.

Linjeanslutning

När Du har anslutit kontakterna
lägger Du kablarna i kabelspåren.
Detta säkrar för en korrekt installation av telefonen. Tryck försiktigt in
kablarna i spåren (se bild).

Underdelen av telefonen

Sätt nu i kontakten för strömförsörjningen i telefonens uttag(se bild på
föregående sida). Av säkerhetsskäl får telefonen bara drivas med den
nätadater som medföljer telefonen. Nu kan Du ansluta nätadaptern i 220Vuttaget.

Lossa kontakten så här:
➊ Tryck spärrhaken mot kontakten
➋ Håll spärrhaken intryckt och dra
ut kontakten).

❶
Kontakt

❷
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Handhavande översikt

Displayen i basläge
Väntläge

Väntläge: Handenheten är pålagd.
Det är inget pågående samtal
I displayens översta rad visas
datum och tid. Efter första utgående samtalet ställs detta in automatiskt .
Efter varje utgående samtal synkroniseras klocka och datum
Om du inte trycker på en knapp inom 30 sekunder efter en påbörjad inmatning, återgår telefonen till väntläge i nästan alla fall.-

Handenheten
lyft

Handenheten lyfts eller telefonen är
i handsfree-läge. . Telefonen är nu
klar för att ringa ut.

Display kontrast
Kontrasten i displayen kan i väntläge justeras i 8 lägen med hjälp av knapparna (”+” och ”–”) . För att öka kontrasten, tryck “+”-knappen, för att
minska tryck “–” knappen.

A - Telefonens handhavande
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Beskrivning av menyförfarande:
I manualen beskrivs hur man väljer en funktion i menyn lite förenklat så här: :
–

–

RINGSIGNAL

–

Detta motsvaras av följande knapptryckning:
• Tryck på “Meny”-knappen för att komma in i menyn.
• Tryck på pilknapparna för att välja funktionen RINGSIGNAL.
• Tryck på OK-knappen för att bekräfta valet.
Funktionen RINGSIGNAL VOLYM visas i displayen.
• Tryck på O.K. för att bekräfta valet.

Tillgängliga funktioner
På displayens andra rad visas de funktioner som erbjuds i denna meny
(t.ex. med handenheten lyft eller under pågående samtal). Vid detta tillfälle
kan man avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på OK-knappen.
Funktionerna som finns tillgängliga är beroende på i vilken meny du är i och
vilken anslutning du har. Om pilsymbolerna (fl ¸) visas i displayen har du
fler funktioner att välja på. Dessa kan du se om du trycker på en av pilknapparna.
Detta visas i manualen på följande sätt:

Välja funktioner
Du får hela tiden hjälp av texten i displayen för att använda telefonen:

=

)

Knappa in PIN-kod

Stop knappen: Avsluta eller avbryta en funktion. Du kan gå et steg upp i
menyn genom ett tryck eller tillbaka till väntläge genom upprepade intryckningar

Vissa funktioner kräver en PIN-kod. PIN (Personal Identification Number) är
en 4-siffrig code. Vid nylevernas är denna kod alltid: ”0000”.
Om en felaktig PIN-kod knappas in, avbryts proceduren. Om du trycker på
fel siffra när du knappar in PIN-koden , tryck på OK-knappen och knappa in
PIN-koden igen.

Pilknapparna: Välja från menyn. Du bläddrar “framåt” i menyn på höger
pilknapp eller “bakåt” i menyn med vänster pilknapp. Med vänster pilknapp
kan du också radera en inmatning. Med höger pilknapp kan du göra ett
mellanslag under t.ex. en inmatning av namn.

=

(

Tryck på “Meny”-knappen för att ta fram menyn. Du kan nu välja de olika
funktionerna. Dessa visas i displayens översta rad.
Om du trycker på “Meny”-knappen igen lämnar du menyn.

=
O.K. knapp: bekräftar ett val från menyn
Kvittenstoner: Under en pågående operation får du också toner ihop med
texten i displayen. Dessa s.k. kvittenstoner beskrivs närmare i avsnittet
Ton- och ringsignaler”.

Ringsignaler
Tonsignaler när du ringer:
• Du hör kopplingstonen när du lyfter handenheten.
• Du hör en rington när förbindelsen är OK.
• Du hör en upptaget-ton när förbindelsen är upptagen.
• Du hör en tonstöt (samtal väntar-ton) om någon ringer dig under pågående samtal.
• Du hör ringsignal vid inkommande samtal.
• Du hör en påminnelsesignal om telefonenär inställd på ett viss datum/tid

8

A - Telefonens handhavande

1 Uppstart

A - Telefonens handhavande

Tonsignaler under pågående programmering
• Possitiv kvittenston vid korrekt inmatning.
• Negativ kvittenston vid felaktig inmatning.
• Uppmaningston vid inmatning eller annan åtgärd vid t.ex fjärrstyrning av
telefonsvararen.

Tonerna visas så här
(specification i sekunder)
Ringsignal vid externt samtal:
(upprepat)

Ton

0,5

0,5

Påminnelsesignal:
(800 Hz, en gång)

Paus

0,5

Upptagetton
(425 Hz, upprepat)
Tonstöt (samtal väntar)
(425 Hz, en gång)
Positiv kvittenston
(1333 Hz, en gång)
Negativ kvittenston
(1333 Hz, en gång)
Uppmaningston
(1333 Hz, en gång)

1.3

Installation

1.3.1

Setting up the connection

• Alla dessa tjänster är inställda i läge “PÅ”(„ON“). Du kan alltså använda
alla dessa tjänster som din operatör tillhandahåller i anslutningen. De
ISDN-tjänster som ännu inte finns eller är tillgängliga i din anslutning
ignoreras eller också visas det ett kort felmeddelande i displayen. (Skulle
det inträffa några större problem beroende på ditt ISDN-nät,v.g titta
under kapitel 5.12 för att stänga av dessa tjänster)

Följ beskrivningen i avsnitt 5 („Inställningar Meny“). Observera följande
ändringar:

3,5

• Ett extranummer kan bestå av högst 10 siffror.

Tonsignaler (nå du telefonerar och programmerar, i handenhet/högtalare)
Oavbrutet

Rington
(425 Hz, upprepat)

9

Om din telefon bara ska signalera samtal till vissa extranummer:

varje 0,1

Kopplingston
(425 Hz, jämn ton)

1 Uppstart

1

• Du behöver inte knappa hela extranumret. Det räcker med den sista
siffran.
T.ex: Du har fått extranummer 87431, 87469 and 87432 till din anslutning
“, så
Om du knappar in “1“ vid programmering i „
reagerar telefonen bara på samtal till 87431.

4

Rekommendation vid programmering av extranummer (MSN)
0,5

• när du vill aktivera en medflyttnig/vidarekoppling ställs den in för ett
specifikt extranummer. Detta extranummer måste knappas in i sin helhet
10 siffror

0,5

0,2 0,6 0,2

3

0,2 0,6 0,2

• om du vill att inkommande och
utgående samtal ska styras till
ett specifikt nummer

0,6

varje 0,1

0,3 0,3 0,3

När telefonen väl blivit ansluten kan
den användas utan vidare åtgärder.
• Extranumren (MSN, Multiple Subscriber Number) är inte inställda.
ISDN-nätet presenterar det extranummer som är din telefons standardinställning för den du ringer till. Telefonen besvarar inkommande samtal
på alla dina extranummer.
• Telefonen är inställd på ISDN-typen “Komfort” vilket innebär en viss typ
av tjänster.

• om du vill loga in en trådlös telefon till din Europhone XL, kommer det
interna numret (anknytningen) automatiskt att följa med till extranumret
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Nummerrepition med lyft handenhet

Ringa ett samtall: a specified MSN identifies the call

Det nummer du vill ringa väljs med pilknapparna och OK knappen.

När du ringer upp någon kan du välja vilket extranummer som ska
presenteras för den uppringda parten. För att göra detta måste du ha
motsvarande funktion inprogrammerad på en snabbvalsknapp. När
du trycker på snabbvalsknappen matas motsvarande extranummer
in. Det extranummer förs sedan över till den uppringda parten vid
nästfäljande samtal. När samtalet är avslutat återställs standardinställningen.
eller

-

Tryck på återuppringningsknappen

Du bläddrar i minnet genom att trycka på återuppringningsknappen.
Bekräfta valet

Tryck på snabbvalsknappen med funktionen
“

„

1 Uppstart

1.3.3

Knappa in tecken

(för tilldelning ab funktionen till snabbvalsknappen, se nedan)
Knappa in tecknen „stjärna“

mata in extranummer

och „fyrkant“

Kan användas vid datasändning (keypads) och för programmering i telefonboken och snabbvalsknapparna där detta behövs.

Förutsättningar för användning:
• ISDN-anslutningens extranummer måste finnas komplett specificerade i
inställningsmenyn under menyn „
“.
• Snabbvalsknappen måste varakorrekt programmerad (inställd som
funktionsknapp). Följ nedanstående anvisningar (avsnitt 4 i manualen):
-

-

Ändra displayens språk

Du kan välja mellan två språk för texten i displayen Standardinställnignen är
S=Svenska. Det andra språket är finska och ställs in på följande sätt:

-

Bekräfta valet
Välj snabbvalsknapp:

1.4

eller

-

-

Knappa in PIN ändra till det andra språket -

lagra inställningen

(ett extra nummer visas)
Välj inställningen med det önskade extranumret.
Spara inmatningen

Anmärkning: Att växla språk innebär att utlandprefixen (009) försvinner
eftersom det är olika prefixer i olika länder (se mer i kapitel 5.4).
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A – Handhavande telefon:
2.1

2

Att ringa: Basfunktioner

A – Handhavande telefon:

De första stegen ...

2.2

Vid samtal visas den aktuella B-kanalen som används i displayen . En ISDN
basanslutning har två B-kanaler.

Knapp:

2

Att ringa: Basfunktioner

13

Högtalarfunktion (Hands-Free)

Medhörning:
Hands-free:

Du hör motparten via telefonens högtalare
Du talar i telefonens mikrofon och hör genom telefonens högtalarer.

Display:
2.1.1

Att ringa

1. Du kan även ringa via medhörnings- och handsfree-funktionen.
2. Du kan också växla över till medlyssning om andra behöver höra samtalet.
Man bör informera samtalsparten om detta görs.
Medhörning och handsfreefunktionen kan när som helst användas. Därför
beskrivs inte denna funktion speciellt varje gång i manualen. När funktionen kan användas indikeras detta istället med en lursymbol.

För att ringa ett samtal slår du ett nummer. Du kan välja mellan att knappa in
numret manuellt, använda telefonboken snabbvalsknapparna eller återuppringningsknappen.
Lyft handenheten -

slå numret -

genomför samtalet

Beroende på vilken ISDN-anslutning du har, (eller extratjänster) visas
samtalskostnaden antingen under eller efter ett pågående samtal.

Ta emot

2.1.2

Avsluta

Förberedelse för samtal

Numret du vill ringa kan knappas in före du lyfter handenheten. Fördelen
med detta sätt är att om du knappar in fel siffra kan denna raderas med
vänster pilknapp. Samtalet skickas iväg när du lyfetr handenheten.
2.1.3
Ringsignal

Display

Ta emot samtal

Det ringer på telefonen. Under samtalets gång kan du justera volymen med
hjälp av knapparna (+/–) Den senast inställda volymen gäller även för nästa
samtal).
Vid inkommande samtal kan du i displayen se vilket nummer som ringer. Är
”:
numret hemligt visas . ”
Om telefonnumret och namn är lagrat i telefonen, antingen i telefonboken
eller under en snabbvalsknapp, visas även namnet i displayen name is
Lyft handenheten och samtalet kopplas upp.
Om du trycker på nedkopplingsknappen när du hör ringsignalen kan du
avvisa samtalet: Ringsignalen upphör. Om telefonsvararen är aktiverad
kopplas samtalet dit

2.1.4

Avsluta samtal

Samtalet avslutas genom att lägga tillbaka handenheten. Samtalskostnaden
visas i displayen om tjänsten är tillgänglig.

Ta emot och avsluta samtal
Tryck på knappen för medhörning/Handsfree. Det är samma som att lyfta
handenheten. Symbolen visas i displayen. Volymen justeras genom att
trycka på (+ = högre, – = lägre). Grundinställningen av volymen påverkas
inte av detta.
Tryck på högtalarknappen igen för att avsluta samtalet Detta motsvaras av
att lägga på handenheten.
Koppla in medhörning under pågående samtal: Samtalet är ringt med
lyft handenhet. Du vill använda högtalarfunktionen.
Koppla in medhörning: Tryck på högtalarknappen. Du fortsätter att prata i
handenheten.
Koppla ur medhörning: Tryck på högtalarknappen igen.
Koppla in Handsfree-funktionen under pågående samtal:
Samtalet är ringt med lyft handenhet. Du vill forstätta samtalet utan att tala i
handenheten.
Tryck på högtalarknappen och håll den intryckt.
Medan knappen hålls nedtryckt lägger du på handenheten. Hands-free
funktionen är inkopplad. Släpp knappen.
Fortsätta samtalet med handenheten
Samatalet är uppkopplat med handsfree och du vill fortsätta med handenheten: Lyft handenheten.
Volymen i högtalaren
Högtalarens volym kan förinställas.
–

-

-

-

ställ in volymen: 1 (låg) till 8 (hög) -

lagra

ange PIN-kod
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A – Handhavande telefonen:
2.3

2 Att ringa: Basfunktioner

A – Handhavande telefonen:

Återuppringning

2.5

2 Att ringa: Basfunktioner

15

Volym handenhet

Återuppringning

Volymen i handenheten kan ställas i två lägen: ”normal” och ”hög”.

På återuppringningsknappen lagras de tre sist manuellt inknappade telefonnumren automatiskt i ett speciellt minne. Det sist inknappade numret
“skriver” över det äldsta numret i minnet.
Med ett enkelt handhavande kan du ringa ett nummer från
återuppringningsminnet (i displayen:
). För att göra detta, tryck på återuppringningsknappen.

Tryck på menyknappen och sedan “#”. Upprepa detta och du går tillbaka till
till förra inställningen.
2.6

Telefonen ringer. Melodi, tonhastighet och volym kan ställas in (vid leverans:
Volym: 6, tonhastighet: 5, melodi: 1).

Telefonen i väntläge:
Tryck på återuppringningsknappen till önskat nummer visas i displayen.

Med dennafunktion kan telefonen automatiskt ringa ett nummer upp till 10
gånger från återuppringningsminnet (om det är upptaget). Intervallen på
återuppringningen kan justeras (se 5.8). Denna funktion kan inte användas
om “Automatisk återuppringning” är beställd via nätet, eller om något
kostandskonto är aktiverad. Om automatisk återuppringning är aktiverad så
är snabbvals- och funktionsknapparna avstängda.

-

Ändra tonhastighet

-

När den du ringt svarar hör du en tonsignal, : Medhörning- och handsfreefunktionen kopplas automatiskt in.
Samtalet kan fortsättas med handenheten: lyft handenheten.

Sekretess (Muting)

Både handenheten och telefonens mikrofon kan stängas under ett pågående samtal genom att använda sekretessknappen (muteknappen).Samtalspartner kan då inte längre höra dig.
Under pågående samtal: tryck på sekretessknappen. Symbolen för sekretess visas i displayen. Du kan nu prata med någon annan utan att det hörs i
telefonen.

-

-

ställ tonhastighet: 1 till 10 –

-

Ändra melodi

-

-

ställ in ringsignalsmelodi: 1 till 10 -

.

Aktivera automatisk återuppringning. (om du vill avbryta: tryck på O.K.knappen.)

2.7

Tonval / DTMF-signalering

Så kallade DTMF (dual-tone multifrequency) signaler kan sändas i vänteläge, , efter nummerslagning och under ett pågående samtal, med hjälp av
sifferknapparna och stjärna- och fyrkantknapparna. Med denna funktion kan
du styra telefonsvararen och speciella tjänster utnyttjas.
Teckenföljder kan också avropas från telefonboken och med hjälp av snabbvalsknapparna.
2.8

Datasändning (keypad)

Datasändning (keypads) innebär att data sänds från knappsatsen. Detta kan
användas för vissa styrfunktioner i ett ISDN-system. Data kan sändas före,
under och efter nummerslagning, under samtal och under uppringningen.
Du kan tilldela snabbvalsknappar data för sändning.
-(

Tryck på sekretessknappen igen för att koppla in mikrofonen igen.

ställ volym från: AV till 8 (= hög) -

Automatisk återuppringning

2.4

-

Volym
melodi

Numret rings när du lyfter handenheten (eller kopplar över till
medhörning/handsfree).

Ett telefonnummer är valt (se ovan): I displayen visas “

Ringsignal

ring ett telefonnummer) -

Mata in data för sändning

-
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A – Handhavande telefonen:
2.9

2 Att ringa: Basfunktioner

A – Handhavande telefonen:
2.9.2

Identifiering

2 Att ringa: Basfunktioner
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Nummerpresentation temporärt omkopplingsbar

Nummerpresentation kan ställas in temporärt (för nästkommande samtal).
Grundinställningen (se 2.9.1) berörs inte av detta
Villkoren som beskrevs tidigare gäller även för denna temporära omkoppling.

Med nummerpresentation (identifiering) menas att mottagaren kan se vilket
nummer det är som ringer under förutsättning att han/hon har tjänsten och
att han/hon har en telefon med display eller en nummermottagare Ditt
nummer kan överföras:
1. Om du ringer någon och har nummerpresentation (identifiering) aktiverad.

Inkommande samatl: Koppla om innan du svarar.
Utgående samtal: Koppla om innan du slår numret.

2. Om du blir uppringd så fort du besvarar samtalet, (identifikation för
inkommande samtal). Den som ringer kan då läsa ditt nummer i sin
display. Detta kan vara viktigt när/om du har aktiverat medflyttning(vidarekoppling.
När du beställer ett ISDN-abonnemang kan du bestämma om du vill ha
nummerpresentationen alltid på eller av.

Fäljande visas i displayen (ivid behov, använd pilknapparna):
• ”
” med grundinställning = på eller:
• ”
” med grundinställning = av.
Tryck på OK-knappen för att temporärt ställa om indentifieringen
Om denna inställning görs innan du slår ett nummer följer denna inställningmed till repetitionsminnet.

Förutsättningar för att ändra nummerpresentation:

2.10

1. Nummerpresentation måste finnas tillgängligt i ditt ISDN-abonnemang.

Ett nytt inkommande samtal under ett pågående signaleras med en tonstöt.l
(om tjänsten är beställd) Du kan antingen besvara det nya inkommande
samtalet eller avvisa det. Denna funktion kan antingen kan ställas på till eller
från (vid leverans= på).
Du är mitt i ett samtal. Ett andra samtal ringer på:

2. Tjänsten nummerpresentation inkommande/utgående temporärt
omkopplingsbar måste finnas tillgänglig i ditt abonnemang. Denna funktion måste också aktiveras i telefonen (se 5.12: ISDN-typ tilläggstjänster”).
När du har ställt in telefonen en gång kan du använda omkopplingsfunktionerna som här beskrivs. (EGET ID AV = ingen nummeröverföring). Omkopplingsfunktionen kan vara olika för inkommande och utgående samtal
2.9.1

Acceptera nytt
samtal

Samtal väntar

-

Besvara samtalet
Det nya samtalet kopplas upp och det första parkeras.

Grundinställning

Avsluta samtal 2:

Du kan ställa in din överföring (nummerpresentation) till att alltid vara på
eller av. (Inställning från fabrik =på). Se föregående stycke om villkor som
måste uppfyllas. Nedanstående menyer beskriver funktioner där dessa
villkor är uppfyllda.

tryck på nedkopplingsknappen

Du är tillbaka till första samtalet.
Du kan också avsluta samtal 1 genom att sätta tillbaka handenheten. Samtal
2 signaleras då som ett vanligt inkommande samtal.

Identifiering vid
utgående samtal

-

stäng av eller sätt på –

Avvisa samtal 2

Du är mitt i ett samtal. Ett andra samtal ringer på:
-

lagra inställning

visas i displayen-

Samtalet avvisas

Uppringaren hör en rington.Är telefonsvararen aktiverad går samtalet dit
Identifiering
vid inkommande
samtal

-

Samtal väntar:
till/från

stäng av eller sätt på -

-

-

lagra inställning
från/till –

lagra inställning
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A – Handhavande telefonen:
2.11

2 Att ringa: Basfunktioner

A – Handhavande telefonen:

Automatisk återuppringning vid upptaget

3.1

3 Att ringa: pågående samtal
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Anteckninsbok

Om det är upptaget till numret du har ringt, kan du aktivera en funktion som
heter ”automatisk återuppringning vid upptaget”. När numret är ledigt igen
signaleras detta..

Under ett pågående samtal förs uppringarens telefonnummerr över till
repetitionsminnet så att du kan ringa tillbaka senare.

Denna funktion kan bara användas om den ingår i ditt ISDN-abonnemang.
När automatisk återuppringning är aktiverad är snabbvals- och funktionsknapparna avstängda.

Samtal med nummerpresentation (från ett ISDN nummer med nummeröverföring): Telefonnumret kan överföras direkt till anteckningsboken.
-

Du hör upptagetton till numret du ringt:

Tryck på repititionsknappen till du hittar en ledig plats
Lagra uprringarens telefonnummer -

Aktivera återuppringning

(

)

-

aktivera funktionen

Samtal utan nummerpresentation: Du kan manuellt knappa in uppringarens telefonnummer – när du har valt en ledig plats i minnet.

Besvara automatisk återuppringning
3.2

När det är ledigt igen hos den du ringt till signaleras detta i telefonen. I
displayen visas återuppringning + numret du ringt

Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. När du gör
detta sätts samtal 1 på vänt”. Den personen i första samtalet kan inte höra
konversatioen i samtal 2. När samtal 2 är klart kan du fortsätta med samtal 1

Lyft handenheten:Numret du ringt rings automatiskt upp igen.
När personen du ringt svarar kan du genomföra samtalet. Funktionen Återuppringning raderas.
Notes

Förfrågan

Du är mitt i ett pågående samtal:
-

Om du är upptagen med ett annat samtal när återuppringningen sker får du
samtal väntar tonstöt och numret visas i displayen (se “Samtal väntar”).
Denna tjänst kan bara användas om den är beställd i ditt ISDN-abonnemang.
”Automatisk återuppringning fungerar inte om ”Automatisk nummerslagning är aktiverad.

-

Det finns också möjlighet att “spåra” ett nummer även om uppringaren har
blockering mot nummerpresentation! Det spårade numret kan erhållas från
din ISDN-operatörs kundtjänst.

-

Sätt på -

Knappa in nya numret -

säg till att du överför samtalet

Anmärkning

)

Transfer

Du är mitt i ett pågående samtal:

Det finns möjlighet att “spåra” ett nummerl om du utsättas för okynnesringning. Spårningen kan göras upp till 20 sekunder efter förbindelsen.har
avbrutits.

(

Forstsätt samtal 1

Du kan ringa ett andra samtal mitt under ett pågående samtal. Dessa två
kan sedan kopplas ihop (samtalet överflyttas)

Spåra ett telefonnummer

Denna tjänst måste beställas från din operatör och den måste aktiveras på
din telefon: Se del A, avsnitt 5.12.

För samtalet

Tryck på nedkopplingsknappen -

Avsluta samtalet:

3.3
2.12

Knappa in det nya numret -

Efter en överflyttning debiteras samtalskostnaden den som överfört
samtalet.
Anslutning via en företagsväxel kan för närvarade bara användas på en av de
två B-kanalerna i din Europhone XL
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A – Handhavande telefonen:
3.4

3 Att ringa: Pågående samtal

A – Handhavande telefonen:
Väntkoppla
samtal

Pendla

4 Komfort funktioner

Du är mitt i ett pågående samtal (

Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. Du kan
alternera mellan de två förbindelserna (pendla). När du pendlar mellan två
samtal är den ena samtalspartnern satt på vänt. Den som är satt på vänt kan
alltså inte höra den andra konversationen.

)
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-

Du kan ange en kod (max 2 siffror) för samtalet .
Denna kod är ej nödvändig.
Bekräfta inmatning

Du är mitt i ett pågående samtal:

Du kan återta samtalet inom 3 minuter.
-

Knappa in numret -

När du har kontakt med samtal 2:

Genom att trycka på R-knappen kan du pendla mellan de två

Återta ett samtal

–(

samtalen.
Avsluta pendling:

Tryck på nedkopplingsknappen

Bekräfta inmatning
Anmärkning

Trepartssamtal

Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. Du kan koppla
så att alla tre kan tala samtidigt (trepartssamtal). För detta krävs att denna
tjänst finns i ditt ISDN-abonnemang.

Knappa in numret -

Samtalslista

Vissa samtal med nummerpresentation kan sparas automatiskt i en samtalslistat:
1. Avvisade samtal (gäller även när telefonsvararen är full)

När du har kontakt med samtal 2:

2. Samtal som avvistats vid Samtal väntar

-

Maximalt 10 samtal sparas med telefonnummer och mottaget meddelande.
Vid fler än 10 samtal raderas det äldsta och ersätts av det senaste

Avsluta trepartssamtal:
Anmärkning

Samtalet hålls parkerat i max 3 minuter.
Samtalet kan återtas utan att kyfta handenheten först. Telefonen kopplar då
automatiskt om till högtalartelefoni.
4.1

Du är mitt i ett pågående samtal:
-

–

Endast om du använde kod vid parkering:
Knappa in kod (max 2 siffror) ,

Du har nu kontakt med den du senast satt på vänt

3.5

)

Om en av de två parterna avslutar samtalet fortsätter ditt samtal med den
kvarvarande.
Visa samtalslista/radera ett samtal
3.6

Väntkoppla

Du kan väntkoppla ett samtal utan att förbindelsen bryts.

Om det finns fler samtal lagrade, så visas samtalslistan i väntläge:
Visa samtalslista

Det finns två sätt att återta samtalet på:

(

)

- dvisning av senaste samtal

-

välj post
läs mer: datum, klockslag, antal samtal

1. Dra ur telefonpluggen ur jacket och anslut den igen i ett annat jack under
samma nätterminal. Du kan nu återta samtalet där.

Välj ett meddelande att visa eller ett ringt

2. Du kan gå till en annan EuroPhone som är ansluten till samma nätterminal och fortsätta samtalet där.

extranummer
Radera post

Eller

Bekärfta
-

Bekräfta radering
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A – Handhavande telefonen:

4 Komfort funktioner

A – Handhavande telefonen:

Att välja ett nummerfrån listant

4.3

(

)

-

bekräfta återuppringning -

-

välj post -

–

numret slås

Knappa in tecken

Telefonboken

Den inbyggda telerfonboken har 20 minnespositioner för inmatning av
telefonnummer med namn. Om en uppringande part finns lagrad där med
namn, så visas detta när vederbörande ringer (gäller för inkommande samtal
med nummerpresentation). Telefonboken finns tillgänglig i följande lägen: i
(radera
med
pilhandenheten
vänster). Du lyft
kan och
lägga
till siffror.Numret
slås när
väntläge,
med
under
pågående samtal.
Visa poster

Bokstäver, skiljetecken och siffror är de tecken som kan användas. Inmatningen sker med hjälp av sifferknapparna. Varje knapp är tilldelad flera
tecken Dessa finns intryckta på telefonkåpan.

-

–

-

Välj minneposition (visa namn):
Ange på knappsatsen första bokstaven i namnet (se avsnitt4.2)
Eller:

Aktuell inmatningsposition markeras med en blinkande fyrkant.

bläddra i minnet med pilknapparna

Visa telefonnumret

Inmatning av text (namn) behövs exempelvis för Telefonboken och för
Textmeddelande. Text kan matas in när ”
” visas i displayens andra rad.

När du söker, visas förutom posterna i telefonboken också de som lagrats
under snabbvalsknapparna. På så sätt kan du välja mellan 40 olika poster.

I många programmeringsprocedurer behöver även siffror matas in (
i
displayen). Siffror och bokstäver kan raderas med vänster markörknapp
( i displayenfl ).
Automatisk
nummerslagning

När den önskade posten hittats:
Telefonnumret slås när handenheten lyfts

Inmatning av
bokstäver:
Exempel: knapp 2

–
bokstav) –

–

(knappens siffra kommer efter knappens sista
(den första bokstaven återkommer)

Alternativ

Nästa tecken: när ett tecken valts, trycker du på knappen för nästa
tecken

Innan du lyfter handenheten: Korrigera numret
med OK-knappen. Numret kan
När du valt en post, bekräfta
korrigeras
handenheten lyfts eller medlyssning/högtalartelefoni kopplas på.
Slå ett nummer ur telefonboken med handenheten lyft
När du lyft handenheten eller kopplat på medlyssning/högtalartelefoni så
väljer du önskad post i telefonboken. Bekräfta Aut.ring? med OK. knappen, och numret slås. Du kan lägga till ytterligare siffror

Tryck på pil höger flyttar markören ett steg åt höger, och du kan nu välja ett
annat tecken. Ett tryck till på pil höger ger ett mellanslag.
Radera tecken: tryck på pil vänster.

Exempel: mata
in ett namn –

Namnet ”OTTO”:

–

–
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Att använda telefonboken

bekräfta mer

Efter genomförd återuppringning raderas motsvarande post i listan.
4.2

4 Komfort funktioner

Programmera telefonboken

Ny post

-

-

Mata in namnet (se 4.2; inmatning obligatorisk) Mata in numret -
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A – Handhavande telefonen:

4 Komfort funktioner

A – Handhavende telefonen:

4 Komfort funktioner
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Programmering av snabbvalsknappar
Ändra post

-

-

Välj minnesposition:

Snabbvalsknapp När du programmerat en snabbvalsknapp kan du slå ett nummer med den
snabbvalsknappen. Du kan trycka på knappen innan du lyfter luren. Telefon=
telefonnummer numret visas då och kan korrigeras eller utökas. Numret slås när luren lyfts

eller:

Bekräfta position
Radera namn -

-

Radera nummer –

-

Mata in nytt nummer -

Välj knappläge och knapp:
Namn (se 4.2) -

Du kan ändra numret utan att ändra namnet (och tvärtom) genom att vid
respektive inmatning endast trycka OK-knappen.

Radera post

-

Mata in nytt namn -

-

-

Välj minnesposition

Snabbvalknapp
= datasändning
(keypad)

Telefonnummer -

Datasändning (keypads) används bl.a för styrning av funktioner i ISDN-nätet
eller företagsväxlar (se i förekommande fall manualen för din företagsväxel).Dessa styrsignaler kan lagras under snabbvalsknapparna.
-

-

eller:

Bekräfta radering

Välj knappläge och knapp:
Benämning -

4.4

-

eller

-

or

Styrsekvens -

Snabbvalsknappar

Använda snabbvalsknappar
Telefonen har 10 snabbvalsknappar. Varje knapp är försedd med två minnespositioner. Du kan lagra telefonnummer, funktioner eller data för sändning
(keypads) i dessa 20 minnespositioner. Du kan sedan förse knapparna med
passande benämning på den tillhörande etiketten.
När du söker i snabbvalsminnet visas de poster som lagrats tillsammans
med posterna i telefonboken. Om en uppringande part finns lagrad där med
namn, så visas namnet i displaeyn när vederbörande ringer (gäller för samtal
med nummerpresentation).

Snabbvalsknapp När du har lagrat en funktion under en snabbvalsknapp, kan funktionen
= funktion
aktiveras med ett tryck på denna knapp (t.ex. koppla Vidarekoppling/medflyttning). Du slipper omvägen via menyerna.
-

FUNKTION–

Välj knappläge och knapp:

eller

Välj funktion (* = endast om funktionen är tillgänglig):
”*, ”
”*, ”
”, ”
”, ”
”, ”
”
”
”, ”
”- ”
“
”

”
Välja minnesposition i snabbvalsminnet
Oskiftat läge: tryck bara på önskad snabbvalsknapp

”,

Bekräfta val
eller

Skiftat läge: med skiftknappen aktiveras skiftläge - skiftsymbolen visas i
displayen: Tryck därefter önskad snabbvalsknapp. Förnyat tryck på skiftknappen återställer till det oskiftade läget

Ändringar efter programmering
Att göra ändringar i efterhand går till på samma sätt som vid programmeringen: när du valt knappläge och snabbvalsknapp visas dess nuvarande
programmering: bekäfta ”Ändra“ och mata in dina ändringar.
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Radera programmering för snabbvalsknapp
-

4.5

eller

Bekräfta radering

Etiketter för snabbvalsknappar
Tips

Avlägsna
skyddet

Etiketterna för snabbvalsknapparna finns längst bak i denna manual. Du kan
märka och fästa dem på telefonen. Sätt i dem på en gång så att de inte
kommer avvägar.
➊ Tryck längst upp på skyddet och
➋ skjut det nedåt. Du kan nu lyfta av den och lägga dit signeringsetiketten
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Medflyttning/Vidarekoppling

4.5.1 Extern medflyttning/vidarekoppling
Med extern medflyttning/vidarekoppling kan du medflytta/vidarekoppla samtal till
andra telefonnummer. För en extern medflyttning/vidarekoppling anger du
följande:
1. Vilket extranummer som ska medflyttas/vidarekopplas.
2. Vilken typ av samtal som ska medflyttas/vidarekopplas: TAL för vanliga
samtal eller ALLA
3. Villkor, för medflyttning/varekoppling: (fast) medflyttning, vidarekoppling vid upptaget eller vidarekoppling vid ej svar (vidarekoppling sker om
ingen svarar på det första numret inom 15 sekunder).
4. Numret till det externa svarsstället.

-

Välj knappläge och knapp:

4 Komfort funktioner

Programmering
av
medflyttning/vida
rekoppling Se
även anmärkning
nedan
Display:

-

-

-

Välj extranummer välj TAL eller ALLA: Välj villkor: fast, vid upptaget eller vid ej svar Ev. befintliga medflyttningar/vidarekopplingar kontrolleras Det tar
några sekunder (befintligt nummer till svarsställe visas).
Bekräfta ändring - (
radera ev. tidigare svarsställe)
Ange svarvsställets nummer
sätt på/stäng av medflyttning/vidare-koppling - det tar några sekunder att s

4.5.2 Medflyttning/Vidarekoppling till sökare
Du kan medflytta/vidarekoppla samtal med nummerpresentation till en
personsökare. Den uppringande partens nummer överförs.

1
Återmontera
skyddet

2

Återmontera skyddet med den räfflade sidan uppåt.
➊ Sätt först den nedre ändan på plats,
➋ låt sedan den övre delen klicka fast.

Programmering
av medflyttning/vidare
rekoppling

-

-

RE

Välj extranummer Bekräfta ändring – (

Display:

radera ev. tidigare svarsställe)

Ange svarsställets nummer –

sätt på/stäng av tidigare medflyttning)

4.5.3 Stänga av all medflyttning/vidarekoppling
Med hjälp av denna funktion kan du stänga av alla medflyttningar/vidarekopplingar (Externt och Till personsökare) samtidigt:.

bred kant

smal kant

-

1

2

Anmärkning:

-

-

Bekräfta

Eftersom inte alla linjer kan stödja de nya ISDN-funktionerna ännu ska du inte
använda dessa funktioner: ”EXTERNT FÖR EXTRANUMMER: ALLA och
RADERA ALLA MEDFLYTTNING/VIDAREKOPPLING !

-
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Meddelanden

4.7

Textmeddelanden kan sändas mellan telefoner anslutna till ISDN nätet.
Tjänsten kan endast användas om den ingår i ditt ISDN abonnemang!
Dessutom måste denna tjänst aktiveras på din telefon. Se del A, kapitel
5.12.
Ta emot Messages

Säna text
meddelanden

4.7.1

Direktnummer

Med Direktnummer aktiverat kan endast ett enda nummer ringas upp och
endast automatiskt (t.ex. för nörsituationer). Det programmerade numret
slås automatiskt när du lyft handenheten och trycker en valfri knapp.
Att slå nummer manuellt är omöjligt. Nummerminnena kan inte användas.
Telefonen är dock öppen för inkommande samtal.

Visa mer av texten -

Väljer du meddelande enligt ovanstående under pågående samtal, så sänds
texten när samtalet avslutats.
Du kan också välja meddelande före samtalet. Meddelandet sänds då vid ditt
nästa utgående samtal.

Är Direktnummer aktiverat har det högre prioritet än alla andra eventuellt
programmerade spärrar inklusive Telefonlås.
Ange/ändra
Direkt-nummer

-

-

-

Ange PIN-kod -

Innan ett meddelande sänts kan det tas bort, och kommer då inte att sändas.
-

Spärrar

Det krävs PIN-kod (PIN = Personal Identification Number).för att programmera spärrar

Välj meddelandetext -

-

(

-

radera ev. befintligt direktnummer)

Ange telefonnummer Sända meddelande till uppringande part
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Du kan begränsa möjligheterna för utgående samtal och för programmering
med hjälp av spärrar. I kapitlet Samtalsfilter visas hur du kan programmera
spärrar för inkommande samtal.

Mottagna meddelanden visas i displayen efter avslutat samtal. Om texten är
längre än 24 tecken kan du titta på ”mer” av den i displayen med hjälp av
OK-knappen.

-

4 Komfortfunktioner

-

lagra

–
Sätt på direktnummer

/
Ändra till AV eller PÅ -

-

-

Ange PIN-kod -

Välj text -

Sätt på direktuppringning -

Visa mer text Direktnummer är på. Motsvarande symbol visas i displayen.

Ändra meddelan- Befintliga meddelanden kan ändras (maximal längd: 32 tecken). Å, Ä, Ö och
detext
Ü måste skrivas in som A, A, O respektive U.
–-

Välj text -

Radera befintlig text -

-

Stäng av direktnummer

-

-

–

Ange PIN-kod-

Bekräfta val
mata in ny text -

Handenheten måste vara på när Direktnummer stängs av!

Lagra

Stäng av direktnummer -

lagra inställningen

lagra
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4.7.5

Nummerslagningsspärr

Ange PIN-kod –
eller
4.7.3

Sätt på/stäng av -

lagra inställning

Programmera/än
d-ra/ta bort
spärrade nummer

Spärrade nummer

-

-

Ange PIN-kod -

Programmeringsspärr

-

radera eventuellt tidigare nummer)

Ange spärrade nummer, (max 16 tecken).
Inmatningssätt:

-

nummer Ange PIN-kod –

pil höger - etc.

pil höger -

nästa

lagra inmatning

lagra
4.8

-

–
-

4.7.4

nummer -

-

Sätt på programmeringsspärrStänga av programmeringsspärr

-

(

Med programmeringsspärren på kan inte menyn användas längre. Därmed
är det omöjligt att utföra programmering via menyerna.
Sätt på programmeringsspärr
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Du kan spärra din telefon för utgående samtal till vissa nummer. Dessa
nummer kan vara hela telefonnummer eller delar av telefonnummer. På så
sätt kan du t.ex. förhindra utlandssamtal (”009”). Spärrningen av nummergäller för nummer som slås manuellt (knappsats) och för alla nummerminnena. Inprogrammerade Tillåtna nummer går före de spärrade numren.
Om telefonen är ansluten till en företagsväxel måste även koden för externa
samtal (abonnentväxelprefix) finnas med i det spärrade numret.

När nummerslagningsspärren är aktiverad kan inga nummer slås. Detta
gäller både knappsatsen och samtliga nummerminnen. Telefonen är dock
fortfarande öppen för inkommande samtal Är Direktnummer aktiverad har
detta högre prioritet än telefonlåset.
Sätt på/stäng av
nummerslagnings
spärr

4 Komfortfunktioner

stäng av -

Samtalskostnader

Kostnaden för utgående samtal överförs till din telefon från ISDN-nätet. Du
kan antingen visa antal samtalsmarkeringar eller upplupen kostnad i SEK
eller annan valuta. I vissa lägen kan du växla mellan visning av markeringar
och visning av kostnad.

Ange PIN-kod
lagra

Tillåtna nummer
Samtalskostnader: minnen

Tillåtna nummer är nummer som kan slås trots att nummerslagningsspärren
är på, och även om numren är angivna som spärrade. Vid programmeringen
måste tillåtna nummer mats in i sin helhet. Vid nummerslagning ignoreras
siffror utöver de inprogrammerade. Är telefonen ansluten till en föratgsväxel
måste även koden för externa samtal abonnentväxelprefix finnas med.
Programmera/än
d-ra/ta bort
tillåtna
nummer

-

Visning av samtalskostnader

Med markörknapparna kan du välja minne för visning av samtals-

kostnad för telefonen ”

-

Ange PIN-kod -

-

-

”, telefonsvararen ”TFNSV” eller sammanlagd

kostnad för alla externa samtal ”

-

” Summatecknet ” ” och kostnad för

senaste samtalet visas alltid och totalsumman längst till högerl.

(

radera eventuellt tidigare nummer)

Ange tillåtna nummer:
Inmatningssätt:
nästa nummer –
lagra inmatning

nummer pil höger pil höger - etc. max.24 tecken

Radera minne för
samtalskostnader

-

Välj minne med pilknapparna -

-

ange PIN-kod
bekräfta radering
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Visning av samtalskostnader: valuta
Ändra valutaförkortning

-

-

(Fabriksinställning
SEK”)

33

Ringa ett samtal med utnyttjande av kostnadskonto
Om funktionen Kostnadskonto är på, måste en 4-sffrig kontokod anges.
-

Radera tidigare valutaförkortn -

4 Komfortfunktioner

-

Om kostnadskontot har utnyttjats ned till noll kan inga mer externa samtal
ringas, men ett pågående samtal kan slutföras. Du kan därefter lägga in ett
nytt belopp.

ange ny valutaförkortn

lagra inmatning

Ingen kontokod behövs för att ringa interna samtal på Europhone XL
-

Visning av samtalskostnader: Markeringar eller kostnader

Ange kontokod -

slå telefonnummer

Taxeinformationen från ISDN-nätet kan överföras som antal markeringar
eller som kostnadsbekopp.
1. Om du får taxeinformationen i form av markeringar från din ISDN-anslutning kan du välja mellan redovisning i markeringar (fabriksinställning) eller
i valuta.
För visning i kostnadsform används en markeringsfaktor per markering
(fabriksinställning; 0,01).

Sätt upp kostnadskonto
-

2. Överförs taxeinformationen i kostnadsform, så kan inte antal markeringar
redovisas.
Ändra redovisningsform

-

-

EN-HETER eller

-

-

-

(Fabriksinställning:
0.01)

ange PIN-kod

-

-

lagra inställning

( ev. visas ett belopp)(

ev ta

lagra inmatning

ange kontokod -

-

ta bort gammal kostnad -

-

Ange PIN-kod

ange kontonamn Ändra markerings-kostnad

-

bort visat belopp)
ange belopp (max 4 siffror, plus decimalkomma).
för att skapa decimalkomma lagra imnatning
Använd

-

Ändra redovisningsform -

-

lagra inmatning

ange

ny markeringskostnad: max 4 siffror plus decimalkomma . Använd
för att skriva decimalkomma -

4.9

lagra inmatning

Fler konton

På samma sätt kan max 4 konton specifieras. Använd pilknapparna fär att
bläddra fram nästa outnyttjade konto.

Ändra konto

Samma sätt som ovan används för att ändra ett befintligt konto, t.ex genom
att du matar in ett nytt belopp.

Kostnadskonto

Du kan tilldela separata samtalskostnader för externa samtal till max 4 användare. Varje sådant s.k kostnadskonto skyddas av en kod och kan tilldelas
ett kontonamn.
Om ISDN-nätet skickar kostnader i form av samtalsmarkeringar måste du
ange markeringskostnad, se ovan, för att kunna lägga in kostnadsbelopp på
kontona.
Kostnadskonton kan utbyttjas endast om ISDN-tjänsten AOC (“Advice of
charge”) ingår i abonnemanget. Inställningarna skyddas av PIN-kod.

Sätt på/stäng av kostnadskonto
-

-

-

-

ange PIN-kod

eller
Växla mellan av och på -

lagra inställning

-
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5

5 Menyinställningar
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Meny inställningar: översikt

Du kan programmera upp till 5 påminnelser, med datum och tid, och även
ett telefonnummer om påminnelsen avser ett telefonsamtal. Telefonnumret
kontrolleras mot eventuell nummerspärr (se Spärrar).

Telefonens funktionsinställningar finns samlade under inställningsmenyn.
Åtkomsten skyddas med en PIN-kod (fabriksinställning: 0000).

Med handenheten på

5.1

-

Tryck på knappen för väckning/påminnelse PROGRAMMERA

PÅMINNELSE-

-(

00:00- 23:59 -

)

–– ––

Datum:

mata in klockslag (4 siffror

radera befintligt datum

Ställa in datum/klockslag

Datum och klockslag visas i displayens översta rad. De rätta inställningarna
överförs från nätet vid ditt första utgående samtal. Inställningarna synkroniseras sedan vid varje utgående samtal. Du kan också ställa in datum och
klockslag manuellt. .

mata in nytt 4 siffror 01.01. och 31.12. -

-

-

Mata in text/förklaring (se 4.2). max 16 tecken -

-

-

ange PIN-kod

-

mata in telefonnummer (max. 20 siffror) (ej nödvändigt) -

Ange klockslag: 4 siffror mellan 00:00 och 23:59 -

Alternativ

Dagens datum visas alltid automatiskt. Du väljer det genom att trycka OK.
Du behöver inte mata in någon förklarande text. Trycker du OK när TEXT
efter-frågas så lagras texten PÅMINNELSE automatiskt.

Tiden är inne

En påminnelse signaleras med en särskild påminnelseton och påminnelseknappens lampa .
Tryck påminnelseknappen. Tid och påminnelsetext eller
PÅMINNELSE!

--

Eventuellt telefonnummer slås

Ange datum: 2 siffror för vardera dag, månad och år -

5.2

Ändra PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden(4 siffror fabriksinställning: ”0000”) för att skydda
din telefon. Notera koden och förvara anteckningen på ett säkert ställe. Har
du glömt din PIN-kod kan den endast nollställas av servicepersonal, vilket
kan vara förenat med en kostnad.
-

Ändra påminnelse

Med handenheten på:

ENY-

Tryck knappen för väckning/påminnelse
-

-

-

ange PIN-kod

ange ny PIN-kod: 4 siffror

Ange ny PIN-kod igen, 4 siffror -

- Den första påminnelsen visas

-

bekräfta ändring

Bläddra fram till önskad påminnelse och förklaring
bekräfta ändring

5.3

Du kan nu fortsätta som vid programmering av en ny påminnelse. När de
olika uppgifterna (tid, datum etc) visas behåller du valfri genom att trycka
OK, eller radera uppgift med vänster pilknapp, och sen mata in en ny.
Ändra påminnelse

Med handenheten på:

Abonnentväxelprefix (en särskild siffra för att få extern linje) kan vara nödvändigt om din telefon används i en företagsväxel (abonnentväxel). Se efter i
växelns manual. Där hittar du även prefixet. När du programmerar in prefixet så placeras det sedan automatiskt före telefonnumer från minnena.

Tryck knappen för väckning/påminnelse -

- Den första påminnelsen visas

Bläddra fram önskad påminnelse och förklaring
bekräfta radering.

Abonnentväxelprefix

-

-

-

-

ange PIN-kod

Ange abonnentväxelprefix: maximalt 8 digits -

lagra
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Riktnummer - nationellt/internationellt

-

-

I Sverige är riktnummerprefixet „0“ och utlandsprefixet „009“. Detta
motsvarar din telefons fabriksinställningar.

37

5 Menyinställningar

-

-

ange PIN-kod

1. MSN: (ev MSN visas i displayen)

Välj minnesposition för extranummer -

Andra länder kan ha andra prefix. Med funktionen som beskrivs nedan kan
du ändra inställningen. Det är nödvändigt att nummerprefixen är korrekt inställda för att användningen av nummer från samtalslistan och antenckningsblocket ska fungera rätt.

(

radera ev. gamla nummer)

Mata in extranummer -

Lagra

Ändra riktnummerprefix
5.6
-

-

-

-

På Europhone XL har telefonen
tilldelade extranummer Dessa är fasta inställningar, ändra dem inte. Om INT 8
(telefonsvararen) får en annan tilldelning fungerar inte telefonsvararen.

ange PIN-kod -

Bekräfta ändring -

Ange prefix -

Tilldelning av extranummer till interna nummer

Lagra
Varning: Ändra
inte dessa innställningar!

Ändra internationell prefix

-

-

-

-

ange PIN-kod

Välj extranummer: Interna nr för inlagda extranummer visas -

-

-

-

-

ange PIN-kod 5.7
Language
(INT. 1) och
5.7
Språk
telefonsvararen (INT 8) fast

-

Bekräfta ändring -

Ange prefix -

-

-

Det finns 2 språkvarianter tillgängliga för meddelandena i displayen: Du kan
byta till det andra språket, se Byta språk i displayen sidan 16 avsnitt 1.4

Lagra

-

-

ange PIN-kod

Paus i automatisk nummerrepetition

Nummer från repitionsminnet kan slås automatiskt. Paus mellan nummerslagningarna är inställbar (fabriksinställning: 30 sekunder) Ett upptaget
nummer rings upp till 10 gånger.

-

-

5.8

Bekräfta ändring
Ange riktnummer utan inledande 0:a -

Lagra

-

-

-

5.5

Ställa in/ändra extranummer

Du kan mata in upp till 8 extranummer (MSN Multiple Subscriber Numbers)
Telefonen reagerar då på samtal till alla tre numren. Inställningarna kan
ändras när så önskas.

Välj paus: 30 – 60 – 120 – 180 sekunder -

-

ange PIN-kod
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Samtalsfilter

5.10

Fördröjd ringsignal

Med hjälp av samtalsfiltret kan du bestämma upp till 3 externa nummer (filter F1 till F3) vilkas samtal ger ringsignal elle bara indikeras (beroende på
filterfunktion). Vald filterfukntion är gemensam för samtliga tre nummer.

Med fördröjd ringsignal på fördröjs ringsignalen vid samtal en viss tid (s.k tyst
samtal), Samtalet indikeras i displayen. Du kan besvara samtalet. Svarar du
inte hörs ringsignalen efter den inställda tiden.

Av: Samtalsfiltret är inte aktivt.

Om man har en annan telefon kopplad till samma anslutning kan det vid vissa
tillfällen kanske vara bra att ha fördröjd ringsignal aktiverad på Europhone XL
telefonen.

Ringsignal nej: Samtal från filtrerade nummer ger ingen ringsignal. De indikeras endast i displayen.
Ringsignal ja: Endast samtal från filtrerade nummer ger ringsignal. Övriga
samtal indikeras i displayen.
Programmera
nummer
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-

-

-

-

Sätt på fördröjd
ringsignal för ett
extranummer

-

-

-

-

ange PIN-kod

= (aktuell inställning visas) -

ange PIN-kod

Välj extranummer (1:a. till 3:e. extranumret), där ringsignalen ska

-

fördröjas

Lagra

Välj filter:

till

-

Stäng av fördröjd
ringsignal

bekräfta ändring

Ange nummer: max. 16 siffror

-

-

Lagra

Välja filtertyp

-

-

-

-

ange PIN-kod

5.11

OBS!

Återställa telefonens inställningar

Du kan bara återställa individuella inställningar. Minnesinnehåll som telefonnummer påverkas inte. Efter en återställning kan det bli nörvändigt att
prograsmmera om alla individuella inställningar
Du kan inte ångra en utförd återställning. Av säkerhetsskäl återställs
inte PIN-koden.

bekräfta ändring
-

Välj filterfunktion: RINGSIGNAL NEJ eller JA

-

Lagra: filtret är på med vald funktion.

-

INSTÄLLNINGAR, MENY-

-

lagra

-

ange PIN-kod

bekräfta ändring

-

ÄR DU SÄKER-

Snabbvalsknappar...................................x.
Telefonbok..............................................x.

Stäng av filtret

Ange PIN-kod

Lagra

Du kan radera programmeringen för ett nummer igen. Du väljer respektive
filter och bekräftar ÄNDRA. Därefter raderar du numret med vänster pilknapp och bekräftar med OK-knappen.

-

Sätt på filtret

-

-

Du kan programmera in upp till 3 nummer med samma procedur.
Radera nummer

-

= (aktuell inställning visas) -

Inställningar
Påminnelser............................................x.
efter återställning Nummerrepitionsminne .........................x.
(x = ingen ändring) Automatisk nummerrepition..................på

Paus i automatisk nummerrep. .........30 s.
Samtalslista ............................................x.
Nummerslagningsspärr .........................av
Direktnummer .......................................av
Nummer för direktuppringning ...............x.
Programmeringsspärr ............................av
Tillåtna nummer......................................x.
Spärrade telefonnummer .......................x.

-

ange PIN-kod
bekräfta

Eget ID vid utgående samtal .................på
Eget ID vid inkommande samtal ...........på
Samtal väntar.........................................på
PIN-kod...................................................x.
Abonnentnummerprefix .........................x.
Extranummer..........................................x.
Språk i displayen ..........................svenska
Samtalsfilter...........................................av
Filtrerade telefonnummer.......................x.
Fördröjd ringsignal .................................av
ISDN-typ .................................................x.
Tilläggsfunktioner ...................................x.
Högtalarens volym ..................................4
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Inställningar efter
återställning
(x. = ingen
ändring)

A – Handhavande telefonen:

5 Meny Inställningar

Ringsignalens volym ...............................6
Ringsignalens hastighet ..........................5
Ringsignalens melodi ..............................1
Kontrast i display ....................................3
Samtalskostnader...................................x.
Markeringskostnadr ...........................0.12
Samtalskostnad valuta.............................x
Kontokod ................................................x.
Extern medflyttning...............................på
Medflyttning till personsökare ...............av
Telefonnummer för medflyttning
till personsökare .....................................x.
Telefonsvarare .......................................av
Arbetssätt (svarvsbesked)...............x.
Inspelningar.....................................x.
VIP funktion ..........................................avf .
VIP kod ...................................................x.

B – Telefonsvararen:
1.1

Förmedlingsmeddelande.......................av
Förmedlingsmeddelande tel.nr............x
Automatisk medlyssning .......................på
Rumsavlyssning ....................................på
Automatisk omkopplare........3 ringsign
Tidsstyrning .........................................av
Tider för tidsstyrning ............................x
Maxtid för meddelande ......obegränsad
Meddelandetexter.................................x
Hänvisningsbesked.............................på
Inloggade trådlösa telefoner...................x.
Tilldelning extranummer .........................x.
Exchange authorisation ......................n. c.
Vidarekoppling .......................................av
Medflyttningsdestination
för vidarekoppling ...................................x.
Intern medflyttning ................................av
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1 Uppstart

Telefonsvararen

Knappar och lampor (LEDs) på telefonsvararen
Sättpå/stäng av

A

B
Lyssna av nya meddelanden
Funktionsknapp ”F” (meny)

F

A Lampa för på/av
Lampan
•
Lampan
slocknar
lyser:igen
Telefonsvararen är aktiverad och klar.
• Lampan är släckt: Telefonsvararen är frånslagen
B Lampa för meddelanden
• Lamp lyser: Nya meddelanden har kommit.
när,meddelandena är avlyssnade.

5.12

ISDN-typ och tilläggsfunktioner
Symboler i displayen

Du kan ändra din ISDN-typ mellan tre lägen, enkel, standard och ,komfort. I
dag är endast läge komfort tillämpligt i Sverige! Ändra alttså inte den inställning som telefonen har vid leveransen.

-

-

-

-

1234
567A

ange PIN-kod

-

1

Välj önskad typ: enkel, standard- eller komfort

Funktionen är aktiverad när symbolen visas i displayen:
1. Med ett snabbt ögonkast kan du se vilket svarsbesked som är aktiverat.
1 = Svarvsbesked 1, E = sluthälsning, eller 2 = svarvsbesked 2.
2.
förmedlingsmeddelande
3.
Tidsstyrning

Välj tilläggsfunktioner:
Extern medflyttning (endast med typerna enkel och standard)
Visa samtalskostnad (endast med typerna enkel och standard)
Ändra utgående ID
Ändra inkommande ID
Sänd meddelande
Spårning
Medflyttning samtal
Växelanslutning

Telefonsvararen är
aktiverad

lagra

Indikerar att det finns ett
meddelande.

Visning av inspelningskapacitet
Med telefonsvararen på och i vänteläge ersätts visning av datum och tid
med nedanstående (exempel):

sätt på eller stäng av resp tilläggsfunktion
avsluta inställning av tilläggsfunktioner -

2

Symboler för telefonsvararen

-

•
•
•
•
•
•
•
•

E

Vänteläge
”ANR”: Antal besvarade samtal. ”INSP”: Antal inspelade meddelanden
sedan telefonsvararen senast aktiverades. ”REST”: Återstående inspelningstid i minuter och sekunder.
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B – Telefonsvararen:
1.2

1 Uppstart

Överikt Uppstart

B – Telefonsvararen
OBS!

Uppstart
För att kunna använda telefonsvararen måste du spela in åtminstonde ett
svarvsmeddelande och koppla på telefonsvararen
Vid leverans är telefonsvararen inställd på svarsbesekd 1 + sluthälsning.t.
När du spelat in Svarsbesekd 1 kan du slå på telefonsvararen utan att först
ändra den inställningen.

PIN-kod: Vissa av funktionenrna i telefonsvararen skyddas av PIN-kod.
Koden är den samma som för telefonen i övrigt
Avbryt telefonsvararoperationen: Menyknappen är spärrad när du tryckt
F-knappen för telefonsvararens funktionsmeny. Du kan när som helst
avbryta operationen och lämna menyerna genom att trycka “F”.
1.3

Funktioner:
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1 Uppstart

OBS!

Spela in svarsbesked

För att uppnå god inspelningskavalitet, tala in dina svarsbesekd högt
och tydligt!

• Digital inspelning
Svarsbesked 1: Besked med uppmaning om att lämna ett meddelande.
Exempel: “För närvarande kan vi inte ta emot ditt samtal. Var vänlig lämna ett
meddelande efetr tonen!” Beskedets längd är min 6 sek, max 180sek.

• Inspelningskapacitet max. 15 minuter.
• Upp till 4 svarsbesekd samt 1 memo kan spelas in.

Svarsbesked 2: Besked som inte anmodar upprngaren att lämna meddelande (ingen uppmaningston följer efter meddelandet).Exempel:
Detta är x-företaget. Vi har öppet vardagar mellan 09.00 och 16.30. Välkommen åter!” Beskedets längd är min 6 sek och max. 180 sek.
Sluthälsning: Detta besked spelas upp för den uppringande så snart
veder-börande lämnat ett meddelande. Exempel: “Ditt meddelande har
spelats in. Tack för påringningen!” Tekniskt sett kräver inte telefonsvararen att du spelar in någon sluthälsning. Sluthälsningens längd kan
vara från 0 till 20 sekunder.

• Telefonsvararen kan användas som diktafon.
• Man kan ställa in antal ringsignaler innan telefonsvararen går in
• Max inspelningstid för ett enskilt meddelande kan ställas in.
• Inspelningen förses automatiskt med datum och klockslag.
• Även om telefonsvararen gått in och svarat kan du medlyssna och ta
över samtalet.

OBS!

• Med hjälp av VIP-funktionen kan den som ringer koppla förbi telefonsvararen, varvid telefonen signalerar samtalet med ringsignal.
• Samtal kan spelas in.

Svarsbeskeden måste spelas in via handenheten. Om återstående
inspelningstid är kortare än 30 sek kan inspelninge inte göras. Du får i
så fall radera inspelningar för att frigöra minnesutrymme. Om det besked du
spelar in är för kort indikeras detta i displayen.

Inspelning

-

• Telefonsvararen kan fjärrstyras.

FunktionsknappenVälj: SVARSBESKED 1 ,

• Med hjälp av funktionen förmedlingsmeddelande kan varje nyinspelat
meddelande skickas vidare till ett telefonnummer du har bestämt

-

-

lyft handenheten

eller SLUTHÄLSNING

Starta inspelning. Återstående inspelningstid (min/sek) visas.
Avsluta inspelning

• Med hjälp av ett tidur kan du bestämma inom vilka klockslag telefonsvararen ska vara på.
• Vid eventuellt strömavbrott behåller telefonsvararen alla inspelningar i
minst 10 år. Inget batteri behövs för detta.
OBS!

Extranummer:
Med Europhone XL kan du spela in ett specifikt meddelande för varje extranummer.

1.4

Sätt på/stäng av telefonsvararen

Med handenheten på: Tryck på telefonsvararens På-knapp.
• Lampan över knappen är tänd när telefonsvararen är på och klar att ta
emot inkommande samtal.
• TLampan är släckt om telefonsvararen är av eller under pågående
upp/inspelning.
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B – Telefonsvararen:
2.1

2 Handhavande

B – Telefonsvararen:

Ta emot meddelande

2.3

Ett inkommande samtal signaleras:
1. Telefonsvararen går igång av sig själv efter ett inställt antal ringsignaler.
Innan telefonsvararen går igång kan du svara på samtalet som vanligt
(fabriksinställning: 3 ringsignaler = 15 sekunder).
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2 Handhavande

Manuell inspelning av samtal

Du kan spela in samtal med hjälp av telefonsvararen. Du bör informera din
samtalspartner om att samtalet spelas in. Om resterande inspelningstid understiger 30 sek kan du inte sätta på manuell inspelning

2. När svarsbesked 1 spelats upp (med uppmaning om att lämna meddelande) hörs uppmaningston.

under pågående samtal:

-

Fortlöpande antal manuella inspelningar samt resterande inspelningstid

3. Meddelandet spelas in. Om den uppringande parten inte lämnar något
meddelande registreras samtalet i samtalslistan (nummerpresentation är
förutsättning). Du kan medlyssna medan meddelandet spelas in, och vid
behov ta över samtalet.

visas i displayen.
Avsluta och spara inspelningen

4. Inspelnignen slutar när något av följande uppnås:
... den som ringer är tyst i mer än 8 sek eller lägger på (talstyrning)
... max tillåten inspelningstid för meddelande är uppnådd.
... telefonsvararens maximala inspelningstid är fylld.

2.4

Lyssna av nya meddelanden

5. Efter inspelningen spelas en eventuell sluthälsning upp. Därefter avslutas samtalet.

Med avlyssningsknappen kan du lyssna av nya meddelanden (sådana som
du ännu inte lyssnat av). För varje meddelande visas datum och klockslag
när det lämnades.

2.2

Extrafunktioner: Med nummerpresentation registreras även telefonnumret. Du kan sedan titta på detta och använda det för
tillbakaringning (som med telefonens samtalslista).

Medlyssna och ta över samtal

1. När handenheten ligger på kan du medlyssna på en pågående inspelning
av ett meddelande via högtalaren. Du kan avbryta med Stopp-knappen.
2. Du kan fortsätta medlyssna i handenheten. Du avbryter då genom att
lägga på handenheten.

Lyssna av
meddelanden

Med handenheten på:
tryck avlyssningsknappen.: Det första
meddelandet spelas upp. Displayen visar dess nummer samt
datum och klockslag när det lämnades.
Nästa meddelande

Under pågående medlyssning kan du ta över samtalet:
Bekräfta ACCEPETRA TRSP med OK-knappen.

Lyssna på meddelandet igen
Backa till föregående meddelande: kan göras med pil vänster
under de första två sekunderna av uppspelning av ett meddelande.

Automatisk medlyssning
När automatisk medlyssning är på sätts högtalaren på så snart det spelas in
ett meddelande (se del B: 3.2), men bara om telefonen är i viloläge (och
alltså aldrig under ett pågående samtal).

Extra funktioner:
Visa uppringande
nummer

Under avlyssning MER -

Manuell medlyssning
Om automatisk medlyssning inte är på kan du sätta på medlyssning manuellt. När displayen visar MEDLYSSNING, tryck OK-knappen.

VISA UPPRINGANDE (endast om telefonnumret har överförts)
Visa telefonnummer

Tillbakaringning

Ring tillbaka: Numret slås automatiskt.
Radera ett
meddelande

eller:
RADERA INSPELNING -

bekräfta radering
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B – Telefonsvararen:
2.5

2 Handhavande

B – Telefonsvararen:

Lyssna av alla inspelningar

2.7

Med detta menyval kan du lyssna av alla inspelningar. Avlyssning kan val-fritt
göras i antingen handenheten eller högtalaren. Mellan varje inspelning hör
du positiv kvittenston.
Med handenheten på::
LYSSNA AV •
•
•
•
•
•
•
•
•

Memo

Telefonsvararen kan användas för inspelning av ett memo. Du kan använda
denna funktion som ett “anteckngsblock”. När det finns ett inspelat memo
blinkar memosymbolen i displayen. Funktionen är också åtkomlig genom
fjärrstyrning (se 4.4).

Tryck funktionsknappen

-

Välj typ av inspelning

Nya meddelanden
Alla meddelande
Manuellt inspelade telefonsamtal
Diktat
Svarsbesked 1
Sluthälsning
Svarsbesked 2
Memo
Förmedlingsmeddelande
bekräfta val: avlyssning startar

Inspelning av
memo

med handenheten på::
IN -

tryck funktionskanppen-

SPELA

Lyft handenheten Starta inspelning: Resterande inspelningstid (min/sek) visas
avsluta inspelning

2.8

Diktat

Telefonsvararen kan användas som diktafon. Diktering görs genom handenheten.
Med handenheten på:

Radera ett meddelande under
avlyssning
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2 Handhavande

Du kan radera meddelanden, så som beskrivs under 2.4: avlyssning av nya
meddelanden. Diktat och manuella inspelningar kan också raderas enskilt i
samband med avlyssning.

tryck funktionsknappen -

SPELA IN

lyft handenheten Starta inspelning: Återstående inspelningstid (min/sek visas
Avsluta inspelning

2.6

Radera inspelningar

Samtliga inspelningar av samma typ kan raderas. Om du försöker radera ett
svarsbesked som är aktivt visas ”SVARSBESKEDET ANVÄNDS ”, och
raderingen kan avbrytas.
Med handenheten på:
-

tryck funktionsknappen

-

välj inspelning

Följande inspelningstyper erbjuds:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamla meddelanden (som du redan lyssnat av)
Alla manuellt inspelade telefonsamtal
Alla diktat
Svarsbesked 1
Sluthälsning
Svarsbesked 2
Memo
Förmedlingsmeddelande
bekräfta radering

2.9

Förmedling

Med hjälp av Förmedling kan du låta telefonsvararen “eftersända” de meddelanden som finns inspelade på telefonsvararen till ett telefonnummer du
ställer in (Förmedlingsnummer).
Fördel: Du behöver inte vittja telefonsvararen via fjärrstyrning hela
tiden, utan informeras automatiskt när det finns meddelanden.
Nödvändig förberedelse: Innan du aktiverar Förmedling, måste du
spela in ett förmedlingsmeddelande och ange ett telefonnummer.
Forts nästa sida
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B – Telefonsvararen:

2 Handhavande

B – Telefonsvararen:

Så här fungerar förmedlingsmeddelande
(när du aktiverat förmedling):
1. Telefonsvararen spelar in ett meddelande.
2. Telefonsvararen ringer aitomatiskt upp det angivna telefonnumret.
När du tagit emot Förmedlingsmeddelandetl:
3. Förmedlingsmeddelandet spelas upp (t.ex. “Du har ett nytt meddelande, var god ange din kod”).
4. Telefonsvararen väntar nu i 90 sekunder på att du matar in rätt kod.
Fyrkantsknappen (#) måste tryckas före och efter PIN-koden (Inmatning: # – PIN – #). Om ingen PIN-kod anges, eller om den anges
felaktigt, så bryts förbindelsen efter 90 sekunder. Efetr 5 minuter görs
ett nytt försök (totalt görs 3 försök).
5. När den fått rätt PIN-kod spelar telefonsvararen upp alla nya meddelanden (som vid fjärravlyssning).

2.10

Viktigt!

VIP funktion

Med hjälp av VIP-funktionen kan den uppringande parten “gå förbi” telefonens påkopplade telefonsvarare. Samtalet anmäls då direkt med ringsignaler
(fabriksinställning för VIP-funktion: av; VIP-kod = 0000).
Om både fjärrstyrningen och VIP-funktionen ska kunna användas
måste PIN- och VIP-koderna vara olika.
En uppringande “VIP” behöver för VIP-koden en tonvalstelefon (DTMF, Dual
Tone Multi Frequency) eller en tonvalssändare (som för fjärrstyrning).Medan
svarsbeskedet spelas upp matar den uppringande in följande
Fyrkant (#) - VIP-kod - fyrkant (#).

Sätt på/stäng av
VIP-funktion

-

PROGRAMMERA TFN-SVARARE -

Spela in ett
förmedlingsmeddelande

Med handenheten på:
IN

Tryck funktionsknappen -

Lyft handenheten -

LINGSNUMMER

Sätt på resp stäng av -

SPELA

Starta inspelning:

Ändra VIP-koden

-

-

-

-

-

2.11

radera ev befintligt nummer)

mata in telefonnummer, max 20 siffror -

-

Sätt på resp stäng av förmedling -

-

-

Ange PIN-kod

lagra

-

-

Sätt på/stäng av
meddelandeförmedling

lagra

välj typ av inspelning: FÖRMED-

Ange ny VIP-kod, 4 siffror -

(

-

eller

Avsluta inspelning
Ange/ändra förmedlingsnummer
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2 Handhavande

Rumsavlyssningen kan sättas på/stängas av med fjärrstyrning (se 4.4) Vid
leverans är rumsavlyssnigen av. När Rumsavlyssning är på visar displayen:
RUMSAVLYSSNING.

lagra

Om du utifrån ringer till din telefon och sätter på rumsavlyssning kopplas
telefonens mikrofon på, och du kan höra om något tilldrar sig i rummet.
Funktionen är mycket användbar för dig som under din frånvaro vill försäkra
dig om att allt är som det ska på t.ex din arbetsplats.
Jämför rumsavlyssning med snabbtelefonanrop, som sätter på både mikrofon och högtalare och gör det möjligt för den som ringer att påbörja ett
smatal utan att någon rör telefonen

-

lagra inställning
OBS!

Provsamtal för kontroll av förmedling
Du kan sätta på förmedlingsmeddelande via fjärrstyrning (se 4.4) och kontrollera funktionen med ett provsamtal.
Provsamtalet måste tingas från det telefonnummer som angivits som mottagande för förmedlingsmeddelande. När du startar provsamtal via fjärrstyrningen, lägg på handenheten. Det förprogrammerade numret rings nu
upp automatiskt, och förmedlingsmeddelandet spelas upp som detl av
provsamtalet.

Rumsavlyssning

Sätt på/stäng av
rumsavlyssning

För att förhindra att någon obemärkt tjuvlyssnar bör du stänga av rumsavlyssningen när du inte själv avser att använda den. Rumsavlyssnignen kan
då inte sättas på med fjärrstyrning.

-

eller PÅ -

-

Sätt på resp stäng av -

lagra
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B – Telefonsvarare:
3.1

3 Programmering

B – Telefonsvararen:

Arbetssätt (svarsbesked)

3.4

1. Svarsbesked 1 plus sluthälsning
• svarsbesked 1 med uppmaning till den uppringande att lämna meddelande
• uppmaningston, följd av inspelning
• efter inspelning: sluthälsning (ej obligatorisk).

Antal ringsignaler

-

SLÅ PÅ EFTER (antal)

3. Kombination av svarsbesked 1 och svarsbesked 2
• När resterande inspelningstid är tillräcklig: svarsbesked 1 plus sluthälsning
• om resterande inspelningstid understiger 30 seconds:svarsbesked 2

-

ange antal (1 till 5) ringsignaler -

3.5

Max inspelningstid för meddelande

-

3.2
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Telefonsvararens uppspelning av svarsbesked startar efter ett inställt natla
ringsignaler. Du kan besvara samtalet som vanligt innan svarsbeskedet går
igång. Antalet ringsignaler kan ställas in mellan 1 och 5 (vid leverans: 3).

2. Svarsbesked 2
• svarsbesked 2, utan möjlighet att lämna meddelande för uppringaren

-

4 Fjärrstyrning

Välj arbetssätt: se ovan -

lagra

Max. inspelningstid för meddelanden från uppringande kan begränsas till 30,
60, 120 eller 180 sek. Tidsbegränsningen kan också stängas av. Fabriksinställningen: maxtid är av.Under alla förhållanden avslutas en inspelning när
den uppringande är tyst i mer än 8 sekunder eller lägger på.

Automatisk medlyssning
-

När automatisk medlyssning är på kan du i högtalaren följa inspelninge av
meddelanden. Vid leverans: på.
-

Välj maxtid: (30, 60, 120, eller 180 sek)

eller: ”

eller
Sätt på/stäng av automatisk medlyssning -

” för röststyrd, obränsad tid -

lagra
4.1

3.3

-

Fjärrstyrning: översikt

Tidsstyrning

Du kan bestämma en tidsperiod när telefonsvararen alltid är på, genom att
ställa in fasta klockslag när svararen automatiskt sätts på och stängs av.

-

-

-

TFNSV TIDSSTYRNING
TFNSV TIDSSTYRNING

eller

-

Nu anger du start- och stopptider:
ange starttid mellan 00:00 och 23:59 (tid) ange stopptid: 00:00 och 23:59 -

Fjärravlyssning av mottagna meddelanden och fjärrstyrning av telefonsvararfunktionen kan utföras var som helst ifrån i världen via det publika telefonnätet. Det utförs med hjälp av DTMF-signaler. från en tonvalstelefon eller
tonvalssändare. Tonvalssändaren hålls då mot telefonlurens mikrofon.På
EuroPhone XL kan också telefonsvararen styras från en trådlös telefon.

sätt på resp stäng av -

Tonsignaler under fjärrstyrning:
När du fjärrstyr telefonsvararen informeras du med tonsignaler om hur
operationen fortskrider. Det finns trre olika toner eller tonföljder:
1 lång ton:
Positiv kvittenston bekräftar korrekt inmatning.

(tid) 2 korta toner:

Uppmaningston för begäran om styrkod eller för att
visa att inspelning börjar.

4 korta toner:

Negativ kvittenston indikerar en felaktig utförd
inmatning eller försök att använda en spärrad funktion.
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B – Telefonsvararen:
4.2

4 Fjärrstyrning

B –Telefonsvararen:

Fjärrstyra telefonsvararen när den är av

Efter ca.
90 sek:
Ring telefonsvararen

4.4

4 Fjärrstyrning
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Koder för fjärrstyrning

I nedanstående tabell visar den högra kolumnen vad du hör efter varje inmatning (meddelande, toner etc.).
Uppmaningston

ange PIN code

Positiv
kvittenston

Funktion:

Kod

Vad du hör:

Därefter:
kod som startar telefonsvararen

OBS!

pos. kvittenston

lyssna av
svarsbesked

• Om du ska kunna fjärrstarta telefonsvararen måste det finnas ett
svarsbesked inspelat.
• Om det visar sig att telefonsvararen automatiskt slagit om från
svarsbesked 1 till besked 2 betyder det att ingen resterande inspelningstid finns. Stäng i så fall av förmedlingsmeddelande

4.3

Ring telefonsvararen
Därefter:

OBS!

Fjärrstyra telefonsvararen när den är på

Vänta på att
svarsbesked starter

Ange
PIN kod

positiv
kvittenston

Ange kod för styrning, se vidstående kodförteckning

VIP-funktionen och fjärrstyrning kan inte användas om VIP-koden är
samma som PIN-koden. Fabriksinställningen är dock samma kod 0000.

Avlyssna nya meddelande

13

meddelande(n)

Avlyssna alla meddelande

14

meddelande(n)

Nästa meddelande

#

meddelande(n)

Föregående meddelande

*

meddelande(n)

Radera aktuellt meddelande

2

meddelande(n)

Avsluta avlyssning

0

Avlyssna förmedlingsmeddelande

15

förmedlingsmedd.

Avlyysna memo

16

memo

Avlyssna svarsbesked 1

17

svarsbesked 1

Avlyssna sluthälsning

18

sluthälsning

Avlyssna svarsbesked 2

19

svarsbesked 2

Radera alla avlyssnade meddelande

24

Radera alla förmedlingsmedd

25

Radera memo

26

Radera svarsbesked 1

27

Radera sluthälsning

28

Radera svarsbesked 2

29

Spela in förmedlingsmedd

35

uppmaningston

Spela in memo

36

uppmaningston

Spela in svarsbesked 1

37

uppmaningston

Spela in sluthälsning

38

uppmaningston

Spela in svarsbesked 2

39

uppmaningston

Avsluta inspelning

0
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B – Telefonsvararen:

4 Fjärrstyrning

Funktion:

Kod

Stäng av telefonsvararen

*
*
*
*

Sätt på svarsbesked 1 + sluthälsn
Sätt på svarsbesked 2
Sätt på svarsbesked 1 + sluthälsn
med automatisk växling till
svarsbesked 2
Fråga om resterande inspelningstid
Sätt på/fortsätt rumsavlyssning
Sätt på/fortsätt snabbtelefonanrop
Förmedlingsmeddelande = av

Avlyssna förmedlade
meddelande
Starta provsamtal till
mottagande nummer för
förmedlingsmeddelande

*4

1.1

00 *

1 Sätt igång
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Använda headset

Du kan ansluta ett headset (huvudlur) till EuroPhone XL och använda det i
stället för luren.

11 *

svarsbesk + hälsn

12 *

svarsbesked

13 *

svarsbesk + hälsnt

När du användar telefonen med headset, låter du luren vara på. Den s.k.
”klykan” fyller då ingen funktion. Detta innbär vissa förändringar i telefonerandet (se kapitel 2 nedan).

för var 3:e min.

1.2

ljud från rummet

Ansluta headset: Headset ansluts i lurjacken på undersidan av telefonen.

ljud från rummet

Installation / omkoppling

Användning med yttre omkopplare (extra tillbehör)
Du kan också ansluta ditt headset via en yttre omkopplare: Anslut lur och
headset via omkopplaren och ställ den i lur-läge. På så vis kan luren användas som vanligt, trots att headset används. Nedkopplingsknappen fungerar
då också på samma sätt som vid vanlig luranslutning.

0

* 30 *
31 *
delande
*

Förmedlingsmeddelande = på
Ange nummer för förmedlingsmed

Vad du hör:

* 2*
* 60 *
* 61 *

Stäng av snabbtelefonanrop

C – Headset:

förmedl.med.

ADAD tel. number *
Ink samtal
#

PIN #

* 5*
Återuppringn

förmedlat med
Meddelande

1.3

lägg på
förmedl. medd.

Headset måste sättas på för att vara i funktion.
Sätt på / stäng
av headset

Inställningar for headsetanvändning

-

-

-

-

ange PIN-kod

eller
sätt på resp. stäng av -

Spara inställning

Automatiskt svar Observera att headset verkligen måste bäras når ”Automatiskt svar” är på.
Annars kan samtal gå obemärkta förbi. Den uppringande parten kan då i
vissa fäll höra dig utan att du vet om det.

-

-

–

-

ange PIN-kod

-

ange PIN-kod

eller
sätt på resp stäng av Ta ledning automatiskt

-

Spara inställning

-

eller

sätt på resp stäng av -

Spara inställning
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C – Headset:
2.1.

2 Telefonera

Ringa samtal

C – Headset:
2.3

Du påbörjar samtalen manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen eller
- om detta är inställt - genom att ta ledning automatiskt (se nedan).
OBS!

Om du kopplat en förbindelse med headset ...
... kan du inte fortsätta samtalet via luren (klykan är urkopplad).
... kan du inte koppla om till högtalartelefoni - högtalarknappen har endast
medlyssningsfunktion (på eller av).

2 Telefonera
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Avsluta samtal
Avsluta samtalet genom att trycka nedkopplingsknappen.

2.4

Under pågående samtal
Du för ett samtal (med headset):
Ett väntande samtal signaleras med ringsignalen:

Ringa samtal manuellt

samtalet erbjuds Du kan ringa samtal manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen och
sedan slå telefonnumret. Du kan också använda dig av telefonens nummerminnen som telefonbok, nummerrepetition eller snabbvalknapp.

Du har nu 2 alternativ:
1.

Första samtalet parkeras.

Ringa samtal genom att ta ledning automatiskt
Om funktionen ”Ta ledning automatiskt” är på behöver du inte trycka
nedkopplingsknappen för att få kopplingston. Du får ledning automatiskt når
du slår ett nummer.
2.2

Besvara samtal

Samtal besvarar du manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen eller om detta är inställt - med ”Automatiskt svar”.
Inställningar för headset måste vara gjorda i förväg.
Besvara samtal manuellt
Når ett inkommande anrop signaleras med ringsignal trycker du nedkopplingsknappen för att besvara samtalet. Du kan sedan omedelbart börja tala
med den uppringande parten.
Besvara samtal automatiskt
Om funktionen ”Automatiskt svar” är på behöver du inte trycka nedkopplingsknappen för att besvara samtalet. Du kan omedelbart efter en tonsignal
i hörluren börja tala med den uppringande parten.
Ett väntende samtal signaleras med ringsignaler. Detta samtal tas inte emot
automatiskt.
Viktigt!

Observera att headset verkligen måste bäras när ”Automatiskt svar” er på.
Anners kan samtal gå obemärkta förbi. Den uppringande parten kan då i
vissa fall höre dig utan att du vet om det.

Tryck OK-knappen för att besvara samtalet.

2.

Avsluta det pågående samtalet med nedkopplingsknappen.
Du kan nu omedelbart börja tala med den uppringande
parten.

Appendix: Saksregister

Appendix: CE-märkning, rengöring

Saksregister
A
abbonentväkselprefix ……………35
anteckningsblock …………………19
automatisk nummerrepetition,
paus i ……………………………37
automatisk nummerslagning ……23
C
CE-märkning ………………………59
D
datasändning (keypad) …………15
datum, ställ in ……………………35
direkt uppringning ………………29
DTMF-signalering ………………15
E
etiketter för snabbvalknapper …26
extranummer ………………………9
extranummer, ställ in/ändra ……36
F
fabriksinställningar ………………60
fjärrstyrning av telefonsvararen…51
fördröjd ringsignal ………………39
förfrägan …………………………19
förrmedling av meddelanden
till telefonsvararen………………47
H
hotline, se direkt uppringning …29
hur man bläddrar i menyerna ……?
högtalartelefoni …………………13
högtalarvolym ……………………13
I
installation …………………………8
ISDN, beskrivning av möjligheter ?
ISDN-typ …………………………40
K
kablar ………………………………4
keypad ……………………………15
klockslag, ställ in …………………35
knapparna, snabbguide för ………6
knappsignering……………………26
koder för fjärrstyrning av
telefonsvararen …………………53
konferens (trepartssamtal) ………20
koppla in telefonen ………………4
kostnadskonto ……………………32

kvittenstoner ………………………6
L
ljudstyrka i lur ……………………15
lyssna av meddelanden …………45
M
manuell inspelning av samtal……45
meddelande, ta emot i
telefonsvararen …………………44
meddelanden, i teckenfönstret …28
meddelanden, lyssna av på
telefonsvararen …………………45
meddelanden, max inspelningstid
för…………………………………51
medflyttning ………………………27
medlyssna telefonsvararen ……44
medlyssning ………………………13
meny inställningar ………………35
modularkontakter …………………5
N
nummerpresentation ……………16
nummerrepetition ……………11,14
nummerslagningsspärr …………30
nätadapter …………………………5
P
parkering …………………………20
pendla ……………………………20
PIN-kod ……………………………7
PIN-kod, ändra ……………………35
placering av telefonen ……………?
presentation av uppkopplat
nummer …………………………10
programmeringsspärr ……………30
påminnelse ………………………34
R
radera inspelningar i
telefonsvararen …………………46
rengöring …………………………59
reset ………………………………39
riktnummer ………………………36
ringa samtal ………………………12
ringsignal, ställ in …………………15
ringsignaler …………………………7
rumsavlyssning …………………49
S
samtal väntar ……………………17

samtalsfilter ………………………38
samtalskostnader ………………31
samtalslista ………………………21
sekretess …………………………14
snabbvalknappar …………………24
specialtecken, mata in …………11
spela in svarsbesked ……………43
språk i teckenfönstret ……………11
spårning……………………………18
spärrade nummer ………………31
svarsbesked av olika typer ………50
svarsbesked, spela in ……………43
T
ta emot meddelande ……………44
ta över samtal från
telefonsvararen …………………44
teckenfönstret ……………………?
teckenförklaring för handboken …?
teckeninmatning …………………22
tekniska data ………………………?
telefonboken ……………………23
telefonens delar ……………………?
telefonlur ……………………………5

telefonsvararen …………………41
telefonsvararen, sätta på,
stänga av…………………………43
textmeddelanden…………………28
tidsstyrning av telefonsvararen …50
tillåtna nummer …………………30
tillågsfunktioner …………………40
toner…………………………………8
tonval ………………………………15
trepartssamtal ……………………20
V
Vad är ISDN? ………………………?
vidarekoppling ……………………27
VIP-funktion ………………………49
väckning …………………………34
Å
återställ telefonens
inställningar ……………………39
återuppringning vid upptaget……18
Ö
överflytta samtal …………………19

CE märkning
Uppfyller tillämpliga EG-direktiv.

Rengöring
Simply wipe off the unit with slightly damp cloth or with an antistatic cloth;
please do not use a completely dry cloth. Please avoid the use of cleaning
and scouring agents.

Appendix: Tekniska data, Fabriksinställningar

Service-Adresse

Tekniska data

Service-Adresse

Strömförsörjning . . . . Nätadapter SNG 042 W
In . . . . . . . . . . . . . . . 198 ... 253 V
Ut . . . . . . . . . . . . . . 10.7 V; 350 mA
Energiförbrukning . . < 9 VA
ISDN
Anslutningstyp . . . . ISDN
Basanslutning . . . . . 2 x B + D
Protokoll . . . . . . . . . DSS1 (Euro ISDN)
Miljövillkor . . . . . . . . Enligt DIN IEC 721
Drift . . . . . . . . . . . . . +5 ... +45°C
Transport . . . . . . . . . -25 ... +70°C
Lagring . . . . . . . . . . -25 ... +55°C
Mått (b x h x d). . . . . . . 270 x 55 x 210 mm
Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . 970 g
Anslutningar
ISDN . . . . . . . . . . . . modularpropp 8/8; 3m
Strömförsörjning . . . modularpropp 6/6; min. 3m
Lursladd . . . . . . . . . modularpropp 4/4; spiral
Telefonsvarare
Inspelningssystem . Helt digitalt; med datakomprimering
9600 bit/s, 8 bit,. 0. .paritet,
1 stoppbit
Inspelningstid.
. . Normalt
ca. 15 min. (med talpausigenkänning)
Antal meddelanden. Max. 59
Minneslivslängd vid strömavbrott ≥ 10 years (no battery necessary)
PC-gränssnitt:
Anslutning . . . . . . . . 9 pin D-SUB hane
Nivå . . . . . . . . . . . . . V.28
Pinbeläggning . . . . . 2 = in, 3 = ut, 5 = jord
Dataöverföring . . . .

Fabriksinställningar
Telefon:
• Extranummer: ………………inga
• Textemeddelanden ……svenska
• Abbonentväxelprefix………ingen
• Vidarekoppling/
medflyttning …………………av
• Samtal väntar …………………på
• Nummerpresentation
inkommande …………………på
• Nummerpresentation
utgående ………………………på
• Spärrar …………………………av
• Samtalsfilter ………………inget
• Fördröjd ringsignal för
extranummer …………………av
• Högtalarvolym …………………4
• Ringsignal
volym ……………………………6

hastighet ………………………5
melodi……………………………1
• Teckenfönsterkontrast …………3
• Kostnadsredovisning …markeringar
• Markeringsfaktor……………0,12
• Direkt uppringning, nummer…inget
• PIN-kod …………………”0000”
Telefonsvarare …………………av
• Svarbesked …………………inga
• Arbetssätt (svarbesked)…………
svarsmeddelande1+slutmeddelande
• Inspelningstid ………obegränsad
• Automatisk medlyssning ……på
• Rumsavlyssning ………………av
• Antal ringsignaler före svare …3
• Tidsstyrning ……………………av
• Förmedling ……………………av
• VIP-kod …………………”0000”

Om det skulle uppstå några problem med din telefon ber vi dig ta kontakt
med din återförsäljare eller vänd er till oss på nedastående adress.
Simrad AB
Svalörtsgatan 14
421 68 Västra Frölunda
Telefon:
Fax:

031 69 51 00
031 69 51 25

När du skickar in telefonen ber vi dig skicka med ditt inköpskvitto samt ett
brev om vad det är som är fel med utrustningen. Skriv gärna också ett
telefonnummer där vi kan nå er under dagtid.

”Electromagnetic compatibility”
”Electrical resources for use within
certain voltage limits”

This device fulfils the requirements of the EU regulations:
89/336/EC
73/23/EC

EuroPhone XL, Bruksanvisning Grundfunktioner
Mat.-No.••••.•••
Edition 02/99

This is designated by the CE label.

Subject to technical modifications
Hagenuk GmbH
Westring 431
D 24118 Kiel

