
GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk 

and click on customer service.

ENGLISH

Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact  
your municipality.

Telephone cable

Telefon

Telephone jack

Microphone jack

Microphone cable (not included)

Phone Line Recorder and Tester
Article number 32-2610
Allows you to record telephone conversations unobserved, (no click can be heard when the RECORD button is 
pressed) and can also be used to test your telephone line.

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors 
and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer 
Service Department.

Installation

As a line recorder 
• Connect the recorder’s RJ45 plug to the telephone jack.

• Connect your telephone to the TEL jack on the recorder.

• Connect the supplied microphone cable to the MIC jack on the recorder and to the microphone input (3.5 mm Mono) on 
your computer. 

• If you wish to record all or part of the conversation, simply press RECORD or the necessary combination of buttons on 
your computer to start the recording. 

• Recording will commence without a clicking sound or any change in the sound level. Recording will proceed silently and 
unnoticed.

As a line tester
• Connect the recorder’s RJ45 plug to the telephone jack. 

• Press the button on the line recorder. If it lights up, the line is OK. If it does not light, the line is out of function. 
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SVERIGE • KUNDTJÄNST  Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09  

e-posT: kundtjanst@clasohlson.se, inTerneT: www.clasohlson.se

SVENSKA

Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, 
kontakta din kommun.

Inspelningsmodul och Linjetestare
Artikelnummer 32-2610
Du kan spela in din telefonkonversation utan att märkas, (inga klickljud hörs när du trycker på ”RECORD” 
inspelningsknappen) och du kan använda den till att testa din Telefon-linje.

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för  
ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Installation

Som inspelningsmodul 
• Anslut Inspelningsmodulens kabel till ett Telefonjack med modularkontakt (RJ45).

• Anslut din Telefon till ”TEL” på Inspelningsmodulen.

• Den bifogade mikrofonkabeln ansluts till ”MIC” på Inspelningsmodulen, och till mikrofoningången (3,5 mm Mono)  
på din dator. 

• När du vill spela in hela eller del av samtal tryck på ”RECORD” eller annan tangentkombination på din dator, för att 
starta inspelningen. 

• Inspelningen startas obemärkt utan att klickljud eller annan förändring av ljudnivån hörs i den andra telefonen.

Som linjetestare 
• Anslut Inspelningsmodulens kabel till ett Telefonjack med modularkontakt (RJ45). 

• Tryck på knappen på Inspelningsmodulen, om den lyser är linjen OK!, om den inte lyser fungerar inte  
din telefonlinje korrekt!

 

Telefonkabel

Telefon

Telefonjack

Mikrofon jack

Mikrofon kabel (bifogas ej)
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SUOMI • ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221  

sähköposTi: info@clasohlson.fi, koTisiVu www.clasohlson.fi

SUOMI

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Puhelinjohto

Puhelin

Puhelimen jakki 

Mikrofonin liitoskohta

Mikrofonin johto (ei sis.) 

Nauhoitusmoduuli ja linjan testauslaite
Tuotenumero 32-2610
Voit äänittää puhelinkeskustelusi ilman että sitä huomataan. Kun painat ”RECORD” –äänitysnäppäintä, laitteesta ei 
kuulu mitään napsahtavia ääniä. Voit myös tarkistaa puhelinlinjan toiminnan.

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen 
tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Asennus

Nauhoitusmoduuli
• Irrota nauhoitusmoduuliin liitettävä puhelinliitin (puhelinpistokkeessa). Liitä puhelimen johto nauhoitusmoduulissa 

kohtaan, joka on merkattu ”TEL”. (1)

• Liitä nauhoitusmoduulin johto (2) modulaarikontaktilla RJ11 puhelinpistokkeeseen tai tavalliseen seinäpistorasiaan. 
Tarvitset puhelinpistokkeen (ei sis.) tavalliseen seinärasiaan. Useimmissa tapauksissa voidaan käyttää puhelimeen 
kuuluvaa pistoketta.

• Jos se ei käy (esim. samaan sarjaan yhdistetyt puhelimet kytkeytyvät pois päältä), voit käyttää ylimenoon  
liitintä 32-3523 (ei sis.).

• Mukana tuleva mikrofonijohto liitetään nauhoitusmoduulin ”MIC” -liitoskohtaan sekä tietokoneen mikrofoniottoon  
(3,5 mm Mono). 

• Kun haluat äänittää puhelun kokonaan tai vain osan siitä, paina ”RECORD” käynnistääksesi tallennuksen.

• Äänentallennus alkaa huomaamattomasti, ilman napsahtavaa ääntä tai muuta äänentason muutosta, joka kuuluisi 
vastakkaisessa puhelimessa. 

Linjan testauslaite
• Liitä nauhoitusmoduulin johto modulaattoriliittimellä (RJ11) puhelimen jakkiin. 

• Paina nauhoitusmoduulin näppäintä. Jos se loistaa, linja on kunnossa! Jos se ei loista, puhelinlinjasi ei ole kunnossa!    
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