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Egenskaper 
 
TELEFONDELEN 
 
• Tonvalstelefon med R-knapp 
• För bord eller för väggmontering 
• Vänthögtalare 
• Lampa indikerar avlyft lur 
• Kortnummerminne för lagring av 10 telefonnummer 
• Återuppringningsminne: Lagrar tio senast slagna telefonnummer, 

för att enkelt kunna återuppringas 
• Polyfoniska ringsignalsmelodier (upp till 11 olika) och 

standardsignal och inställbar ringsignalsvolym 
• Teckenfönstret visar samtalstid 
• Teckenfönstret visar slaget telefonnummer 
• Pausfunktion 
• Telefonbok som lagrar upp till 70 namn och telefonnummer 
• Lampa indikerar nya samtal 
• Kontrasten i teckenfönstret kan ställas in  
• Inställning av lands- och riktnummerval 
• Visar i viloläget aktuellt datum, klockslag, samt veckodag (om 

inställt) 
• VIP funktion – markerat nummer ger speciell ringsignal 
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NUMMERMOTTAGARDELEN 
 
• Nummerpresentation (klarar både FSK och DTMF system) 
• Presentation med svensk text i teckenfönstret 
• Stort och tydligt 3-radigt teckenfönster 
• Lagring av upp till 76 mottagna nummer, datum och tid 
• Varje mottaget nummer registreras med datum och klockslag 

och namn om detta finns i telefonboken. 
• Kopieringsfunktion – om samma tidigare ej lästa nummer är 

mottaget mer än en gång visas det i endast en position och då 
ihop med texten REPEAT och med senast mottagna datum och 
tid 

• Teckenfönstret visar i viloläget hur många mottagna nummer 
som finns i minnet, samt antalet nya (olästa) 

• Uppringningsfunktion av visat nummer 
• De senaste 10 uppringda telefonnumren sparas i separat minne 

för att enkelt kunna återuppringas 
• Individuell eller total radering av information i minnet 
• Lampa NEW CALL blinkar när nytt meddelande finns  
• Indikering vid låg batterispänning 
• Visar i klartext om numret som tas emot är hemligt (SKYDDAT 

NR), eller om det ej överförs (OKÄNT NR) 
• Informationskoder presenteras som INFO 
• Visar om telefonnumret är vidarekopplat 
• Visar med text om meddelande finns i TELIA Telesvar. 

Automatisk återuppringning till TELIA Telesvar 
 
 
 

Säkerhetsinstruktioner 
För att minska risken för brand, elektriska stötar eller andra skador, 
var noga med att iakttaga nedanstående grundläggande försiktighet 
innan du börjar använda telefonen. 

1. Läsa noga igenom denna manual 
2. Följ alla varningar och instruktioner som markeras på 

telefonen 
3. Vid rengöring, koppla ur telefon från telejacket och rengör 

med torr mjuk trasa. Använd ej spray eller våtrengöring. 
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4. Använd ej telefonen i anslutning till vatten, t ex vid 

diskbänk, handfat, badkar, bassäng eller våta 
källarutrymmen. 

 
5. Säkerställ att kablar ej ligger så de utsätts för regelbundet 

fottramp. Placera inga föremål på kabeln så att denna 
skadas. 

6. Undvik att spilla något flytande på telefonen. Detta kan 
orsaka kortslutning, brand eller elstötar. Garantin täcker ej 
sådana fall. 

7. Belasta ej väggkontakt eller telefonanslutningar så mycket 
att risk för brand eller elektriska stötar uppstår. 

8. Stoppa aldrig in föremål i telefonen. Detta kan orsaka 
elektriska stötar eller kortslutning som i sin tur kan orsaka 
för brand eller elektriska stötar. 

9. Låt endast fackman reparera telefonen. För att minska 
risken för elektriska stötar, skruva ej isär telefonen. Att 
skruva isär telefonen kan utsätta dig för hög elektrisk 
spänning eller andra risker. Felaktigt ihopsatt kan telefon ge 
elektriska stötar vid användning. 

10. Undvik att använda telefonen under åskväder. Det finns en 
liten risk för elektriska stötar orsakade av blixtar. 

11. Använd ej telefonen för att rapportera en gasläcka om du 
befinner dig i närheten av läckan. 

12. Koppla bort telefonen från telefonjacket och anlita en 
kvalificerad reparatör när något av följande inträffat: 

- Om vätska spillts över telefonen 
- Om telefonen utsatts för regn eller vatten 
- Om telefonen ej fungerar normalt när den brukats 

enligt bruksanvisningen 
- Om telefonen tappats eller höljet är skadat 
- Om telefonen uppvisar en tydlig förändring av 

prestanda 
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Komma igång 
Kontrollera innehållet i förpackningen 
Förpackningen skall innehålla: 

- Basenhet, telefonlur med spiralkabel 
- Kabel för anslutning till telejack (telekabel) 
 
- Telejack 
- 4  stycken batterier batterier, typ R03, alternativt 

LR03, eller AAA.  
- Bruksanvisning 

 
Batteriinstallation 
Telefonen har plats för 4 st 1,5V batterier typ R03, alternativt LR03, 
eller AAA.  
Batterierna är till för att teckenfönstret, nummerpresentatören och 
vänthögtalaren  skall fungera, samt för att hålla telefonens minnen 
vid liv om apparaten inte är inkopplad till telelinjen under en längre 
tid. 
Vid låg batterispänning, eller om inga batterier monteras, så kan 
telefonen alltid användas att ringa med eller för att besvara samtal. 
 
Batteriluckan finns under apparaten. Innan luckan öppnas så drag 
först ur teleproppen ur teleuttaget, och skruva därefter ur skruven 
som låser locket. Tänk på att lägga i batterierna med rätt polaritet 
(+/-), vilket finns markerat i botten på batterifacket. 
Det rekommenderas att använda alkaliska batterier för ökad 
livslängd. 
 
Visar teckenfönstret felaktiga (”trasiga” tecken) så plocka ur 
batterierna, vänta några minuter, och sätt därefter återigen batterierna 
på plats. 
 
Vid låg batterispänning blir innehållet i teckenfönstret svagt, och 
batterierna bör då bytas. Bytes batterierna inom en minut med 
nummermottagaren i viloläge, behålls informationen i minnet. 
 
Som alternativ till batterier kan en härtill avsedd batterieleminator 
DC 7.5V och med samma polaritet som märkt på intaget baktill av 
apparaten anslutas (+ i centrum). 
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Inkoppling  

1. Anslut spiralsladden från telefonluren till uttaget på 
basdelens vänstra sida. 
 

 
 
 

2. Anslut den medföljande telekabelns ena ände på baksidan 
av apparaten (märkt LINE), och den andra änden med 
telepluggen i ett teleuttag. 

 

 
 

 
 

Väggmontering 
Om så önskas kan apparaten väggmonteras: 
Lossa lurens hållare i figuren genom att skjuta den uppåt. 
Vrid den ett halvt varv, och sätt tillbaka. Fig 1 för 
väggmontering. Fig 2 för bordsplacering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fäst 2 st 4 mm skruvar lodrätt på väggen med avståndet 
10,5 cm. 
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Passa in skruvarna i de nyckelformade hålen på telefonens 
baksida, och skjut apparaten nedåt. 

 
Efterjustera skruvarnas längd så att telefonen sitter stadigt 
mot väggen. 
 
 
 

 
 

Delarnas namn och placering 
 

 
1) Teckenfönster 
2) Lampa IN USE visar avlyft lur / vänthögtalare 
3) Lampa NEW CALL för nya meddelanden 
4) Knapp DEL att radera 
5) Knapp DOWN att bläddra tillbaka 
 
6) Knapp UP att bläddra framåt 
7) Knapp DIAL för uppringning 
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8) R-knapp 
9) Knapp AUTO att ringa upp från minnet 
10) Knapp STORE för att lagra i minnet 
11) Knapp SPEAKER för vänthögtalarfunktion 
12) Knapp REDIAL/P för återuppringning / paus 
13) Anslutning av sladd från telefonlur 
14) Anslutning telesladd 
15) Omkopplare VOLUME för ljudvolym vänthögtalare 
16) Omkopplare för ringsignal 
17) Anslutning av batterieleminator 
18) Batterilucka 
 
 

Funktionsknappar 
1. Omkopplare för ringsignalvolym 

Ställ in ringsignalvolymen till önskad styrka med 
omkopplaren RINGER på baksidan av telefonen.  För att 
erhålla den högsta ringsignalen, ställ omkopplaren på HI. 
Om du föredrar en lägre signal, ställ omkopplaren på LO. 
 

2. Omkopplare för vänthögtalarens volym 
Ställ in vänthögtalarens volym till önskad styrka med 
omkopplaren VOLUME på baksidan av telefonen.  För 
maximal volym ställ omkopplaren i läge . Om en lägre 
volym önskas, ställ omkopplaren i läge .  
 

3. Återuppringning 
Lyft luren eller tryck på knappen SPEAKER, tryck sedan 
på knappen REDIAL/P för att automatiskt ringa upp senast 
slagna telefonnummer. 
 

4. Vänthögtalare 
Apparaten har vänthögtalare som gör att man har händerna 
fria vid uppringning. För att vänthögtalaren skall fungera 
måste batterier finnas (se under ”Batteriinstallation”). 
 
 
 
 
 
 
Tryck på knappen SPEAKER. Lampan IN USE tänds.  
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Slå önskat nummer, och vid svar lyft luren. 
Lyfts ej luren avslutas uppringningen med tryck på knappen 
SPEAKER. 
 

5. R-knapp 
Tryck på R-knappen för att parkera ett samtal. En ny 
kopplingston erhålls eller om ett annat samtal från 
funktionen ”Samtal väntar” aktiverats kopplas detta in. (se 
telefonkatalogen för hur du aktiverar funktionen ”Samtal 
väntar”) 
OBS. Om du ej har aktiverat funktionen ”Samtal väntar” 
kan ett tryck på R-knappen under pågående samtal koppla 
ner detta. 
Tryck och håll kvar R-knappen när luren ligger på för att 
aktivera TIDSINSTÄLLNING. Tryck på R-knappen en 
gång till för att aktivera inställning av teckensfönstrets 
kontrast (Se avsnittet ”Funktionernas användning och 
inställning”). 
 

6. Pausfunktion 
Tillåter dig att införa en tillfällig paus (3 sekunder)  när du 
slår ett telefonnummer om telebolaget kräver en paus när du 
slår ett riktnummer eller ett utlandsnummer (detta gäller ej i 
Sverige). Använd i dessa fall knappen REDIAL/P för att 
infoga en paus.  Funktionen går också bra att använda vid 
lagring av telefonummer i kortnummer-minnet eller 
telefonboken. 
 

7. Kortnummer (STORE- och AUTO knappar) 
a. Lagra ett telefonnummer som kortnummer 

Du kan lagra upp till tio stycken kortnummer 
(minnespositionerna representeras av 0-9). Luren 
kan vara lyft eller ligga kvar när du programmerar. 
1. Tryck på knappen STORE, teckenfönstret visar 

 
2. Slå det telefonnummer du vill lagra 
3. Tryck åter på knappen STORE, teckenfönstret 

visar ? 
 
4. Ange det kortnummer (0-9) där du vill lagra 

numret. Teckenfönstret visar LAGRAT 
 

b. Ring upp med hjälp av kortnummer 
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1. Lyft telefonluren eller tryck på knappen 

SPEAKER 
2. Tryck på knappen AUTO följt av det 

kortnummer du vill ringa (0-9) 
 

c. Granska kortnummer 
När luren ligger på, tryck och håll ner den siffra på 
kortnumret du vill granska eller tryck på AUTO följt 
av det kortnummer du vill granska. Det lagrade 
numret visas i teckenfönstret. 
 

8. Radera (DEL-knappen) 
När det nummer du vill radera visas i teckenfönstret, tryck 
på knappen DEL, teckenfönstret visar nu DEL?, tryck på 
DEL igen för att radera numret. 
 
När du använder telefonen kan du trycka på DEL för att 
stanna tidtagningen, tryck en gång till för att starta den igen. 
 

Funktionernas användning och inställning 
Tryck på DEL två gånger för att komma till programmeringsläge 
och använd knapparna UP och DOWN för att välja en funktion. De 
funktioner som visas i tur och ordning är: 
PHONE BOOK SET RING LCD CONTRAST SET 
TIME SET LANGUAGE SET AREA&LDS SET 
FLASH HOUR FORMAT DATE FORMAT. 
Tryck på DIAL för att bekräfta ett val eller DEL för att avsluta. 
Detta gäller för all nedan angiven programmering. 
 

1. STÄLL IN SPRÅK 
Inställning av språk måste göras för att 
nummerpresentatören skall fungera. 
Telefonen stödjer följande språk: Engelska 1, Grekiska, 
Austral, Tjeckiska, Slovakiska, Turkiska, Engelska2, 
Spanska,  
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Holländska, Franska, Tyska, Polska, Svenska, Danska, 
Finska och Norska. 
När teckenfönstret visar SET LANGUAGE, tryck DIAL för 
att bekräfta. Använd UP eller DOWN för att välja språk. 
Tryck DIAL för att bekräfta valt språk och avsluta. 

 
2. TELEFONBOK 

a. Lägg till ett telefonnummer till telefonboken 
 

1 1. -" () 
2 A B Cabc 2 A A E 
3 D E F d e f 3 
4 G H Ighi 4 
5  J K L j k l 5 
6 M N O m n o 6 O O N 
7 P Q R S pq r s 7 
8 T U V tuv8 U 
9 W X Y Zwx y z 9 
0 0 + & @/ $% 

 
1. Tryck på DIAL för att välja telefonbokens meny, 

teckenfönstret visar REVIEW>>. Tryck på UP 
eller DOWN för att välja ADD>> menyn. 
Tryck på DIAL för att bekräfta. 

2. Slå önskat telefonnummer på knappsatsen. 
Tryck på DEL för att radera sist inslagna siffra. 
Maximalt antal siffror som kan anges är 20. Om 
antalet överstiger 20 kommer teckenfönstret att 
visa FÖR LÅNGT och de överskjutande 
siffrorna kommer ej att lagras. 

3. Tryck och håll ned knappen DIAL för att skriva 
in namn. Tryck enligt ovanstående tabell det 
antal gånger på korresponderande knapp för att 
skriva in rätt tecken. Om närmast efterföljande 
tecken ligger på samma knapp är det nödvändigt 
att trycka på DIAL innan tecknet kan anges. 
Tryck på DEL för att radera sist inslagna tecken. 

 
4. När alla tecknen angetts, tryck och håll ned 

DIAL för att lagra namn och telefonnummer 
och under tiden kan nästa nummer och namn 
anges. 

 



Ond-2009VII Sid 13  
b. Granska telefonnummer/namn i telefonboken 

1. Tryck på DIAL för att välja telefonbokens meny, 
teckenfönstret visar REVIEW>>. Tryck på DIAL 
igen för att komma till för funktionen Granska 
namn och telefonnummer. 

2. Använd knapparna UP och DOWN för att bläddra. 
För att snabbt komma till ett namn kan du trycka 
på knappen för första bokstaven i namnet. 
Teckenfönstret visar nu det första namnet som 
börjar på vald bokstav. Använd UP och DOWN 
för att komma till rätt namn. 
När luren är på kan du genom att trycka ett 
nummer och # visa det telefonnummer och namn 
som ligger på angiven minnesplats. T ex, om du 
trycker 7# visas det namn och telefonnummer som 
ligger på sjunde platsen. Du kan sedan på 
sedvanligt sätt använda UP och DOWN för att 
bläddra. 

OBS. Om numret är mer än tretton tecken långt visas 
en pil i nedre högra hörnet på teckenfönstret. Tryck 
på UP eller DOWN för att visa de andra tecknen. 
Tryck på UP eller DOWN igen för att visa nästa 
namn och telefonnummer. 

 
c. Ring upp nummer från telefonboken 

Använd UP eller DOWN för att bläddra i 
telefonboken. När du kommit till önskat namn och 
telefonnummer, lyft luren eller tryck SPEAKER för 
att ringa upp valt telefonnummer. 
 

d. Radera enstaka nummer i telefonboken 
Använd UP eller DOWN för att bläddra i 
telefonboken. När du hittat namnet och 
telefonnumret du vill radera, tryck på DEL.  

 
 
 
Teckenfönstret visar RADERA?, tryck på DEL igen 
för att bekräfta raderingen. 
 

e. Kopiera Nummerpresentatörens nummer och de 
senast 10 uppringda numren till telefonboken 
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När teckenfönstret visar ett telefonnummer via 
nummerpresentatören eller när de senaste tio 
uppringda numren visas, tryck och håll kvar 
knappen DIAL i ungefär 3 sekunder för att infoga 
telefonnumret i telefonboken.Det första tecknet i 
namnet kommer att blinka för att visa att du kan 
ändra det. Tryck sedan på DIAL och håll kvar i tre 
sekunder för att bekräfta och gå till nästa 
telefonnummer. Tryck på DEL för att avsluta. 
 

f. Ange VIP-nummer 
För att lätt känna igen inkommande samtal kan du 
ställa in en speciell ringsignal för ett speciellt 
telefonnummer. På så sätt kommer vissa 
uppringande telefonnummer att ha en speciell 
ringsignal. 
Använd UP eller DOWN för att bläddra i 
telefonboken och välja ett namn och telefonnummer. 
Tryck på DIAL och håll knappen nertryckt i tre 
sekunder, BP visas i teckenfönstret, använd UP och 
DOWN för att välja ringsignal (det finns 11 olika 
signaler att välja mellan). Tryck på DIAL för att 
bekräfta val av ringsignal. 
När namn och telefonnummer sedan visas i 
teckenfönstret kommer VIP att visas. Du kan ta bort 
denna funktion genom att trycka på DIAL och hålla 
knappen nedtryckt i tre sekunder. 
 

3. STÄLL IN RINGSIGNAL 
När teckenfönstret visar SET RING, tryck på DIAL och 
använd sedan UP eller DOWN för att välja RING TYPE 
eller RING VOLUME. 
 
 

 
1. Välj RING TYPE och bekräfta genom att trycka DIAL 
2. Använd UP och DOWN för att bläddra önskad 

ringsignal (det finns 11 olika melodier och en 
standardsignal) 

3. Tryck DIAL för att bekräfta vald melodi. 
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eller 
 
1. Välj RING VOLUME och tryck på DIAL för att 

bekräfta. 
2. Använd UP och DOWN för att välja önskad 

ringsignalsvolym (4 olika nivåer finns). Om du ej 
önskar någon ringsignal väljer du RING OFF för att 
inaktivera ringsignalen. 

3. Tryck DIAL för att bekräfta. 
OBS. Det är nödvändigt att använda batterieliminator för 
melodisignalerna.  Om en sådan inte är ansluten, välj 
ringsignal 1, annars kommer telefonen ej att avge någon 
ringsignal. 
 

4. STÄLL IN TECKENFÖNSTRETS KONTRAST 
Utgå från teckenfönstrets viloläge när du bedömer 
kontrasten, dvs det läge som teckenfönstret har efter ca 20 
sekunder efter aktivering skett). 
När teckenfönstret visar LCD CONTRAST tryck DIAL för 
att bekräfta. Teckenfönstret kommer då att visa aktuell 
inställning (HÖG KONTRAST eller LÅG KONTRAST). 
Använd UP eller DOWN för att ändra. Bekräfta med DIAL. 
 

5. STÄLL IN TIDEN 
När teckenfönstret visar SET TIME tryck DIAL för att 
bekräfta. Använd UP och DOWN för att välja rätt siffra, 
tryck DIAL för att bekräfta och gå vidare till nästa siffra. 
Ställ i tur och ordning in timma-minut-månad-dag-år-
veckodag.  Tryck på DEL för att avsluta. 
OBS! 
 
 
1. Om du har aktiverat nummerpresentation kommer tid 

och datum automatiskt att ställas in när du blir 
uppringd till denna telefon.  

 
 
2. Efter att du ställt in år kommer en siffra att blinka och 

du kan använda UP eller DOWN för att aktivera denna 
inställning. Om den är aktiverad kommer kommer 
veckodag att automatiskt ställas in och visas i viloläge.  
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3. Du måste ställa in YEAR för att veckodag skall visas 

korrekt. 
 
 

6. STÄLL IN RIKTNUMMER (Gäller ej Sverige) 
(Inställningar kan bara göras när luren ligger på och 
språkvalet är något av följande: English1, English2, Greek, 
Austral, Czech, Slovak, Polish, Turkish). Denna funktion 
behöver ej ställas in om telefonen används i Sverige. 
När du använder telefonen för första gången eller flyttar till 
ett område med annat riktnummer måste du ange 
riktnummer. Detta är nödvändigt då telefonen måste kunna 
skilja mellan lokalsamtal och rikssamtal för att rätt ringa 
rätt telefonnummer från telefonboken. 
1. När teckenfönstret visar SET AREA & LDS, tryck 

DIAL för att bekräfta. 
2. Använd UP eller DOWN för att välja rätt siffra. 
3. Tryck DIAL för att bekräfta och gå till nästa siffra 
4. När hela riktnumret (areacode)  är inställt, tryck DIAL 

för att bekräfta. Teckenfönstret visar SET LDS CODE. 
Telefonen är nu redo för programmering av ”Long 
Distance Code”. 

5. Upprepa steg 2-3 för att programmera Long Distance 
Code”. Avsluta med DEL. 

Exempel: Du ställer in Riktnummer och Long Distance 
Code till 0592 och det uppringande numret är 05926036442. 
När du ringer tillbaka till numret visas i teckenfönstret 
endast 6036442. 

 
7. STÄLL IN BLINKTID 

När teckenfönstret visar SET FLASH, tryck DIAL och 
teckenfönstret visar det aktuella värdet på blinktiden. 
Använd UP eller DOWN för att ställa in önskat värde  
 
(100ms/120ms/300ms/600ms). Tryck DIAL för att bekräfta 
och avsluta. 
 

8. STÄLL IN TIDFORMAT 
När teckenfönstret visar HOUR FORMAT, tryck DIAL, 
teckenfönstret visar inställt värde. Använd UP eller DOWN 
för att ställa in önskat värde på tidformatet (12H/24H). 
Tryck DIAL för att bekräfta och avsluta. 
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9. STÄLL IN DATUMFORMAT 

När teckenfönstret visar DATE FORMAT, tryck DIAL, 
och inställt värde visas. Använd UP eller DOWN för att  
 
välja önskat datumformat (DD-MM/MM-DD). Tryck DIAL 
för att bekräfta val och avsluta. 
Väljs DD-MM visas dagen först och sedan månad, väls 
MM-DD visas månaden först och sedan dagen. 
 

Plustjänster 
Är telefonen ansluten till AXE växel (kontrollera med Telia på din 
ort), så ger apparaten med hjälp av knapparna *, #, och R tillgång till 
speciella tjänster. Kontakta Telia för fullständing information. Här 
följer ett urval av dessa tjänster: 
 
MEDFLYTTNING 
Samtal till din telefon kopplas till ett annan nummer. 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *21* ‹telefonnummer› # 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #21# 
 
VIDAREKOPPLING VID EJ SVAR 
Svarar du inte i telefonen inom en viss tid så kopplas samtalet om till 
annat nummer. 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *61* ‹telefonnummer› * 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #61# 
 
SAMTAL VÄNTAR 
Talar du i telefonen och någon ringer till dig, så hör du detta med två 
korta tonstötar. Du kan då växla mellan det pågående samtalet och 
det nya genom att trycka R 2. 
För att avsluta det pågående samtalet så tryck R 1. 
 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *43# 
 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck #43# 
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VÄCKNING 
 
Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

b) Tryck *55* ‹väckningstid med fyra siffror, tex 
0740› # 

 
Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston 

Tryck #55# 

Information i teckenfönstret över mottagna 
samtal 
I teckenfönstret visas följande information över lagrade mottagna 
samtal 
 
Viloläge 

 

Genomgång av teckenfönstrets information 
 

 
 
 
 
 

Totalt  antal nya samtal 

Tid och datum 

Antal  samtal och veckodag

Minnesposition  i telefonboken 

Uppringande nummer 

Uppringares namn 

När telefonen ringer 



Ond-2009VII Sid 19  
TOTALT ANTAL OCH NYA 
SAMTAL – Visar totalt antal 
inkommande samt antal nya samtal 
som finns lagrade i listan för 
mottagna samtal. I exemplet intill 
visas att det finns totalt 4 samtal 
varav 2 är nya och att veckodagen  är 
måndag. 
 
 

 

SKYDDAT NR – Om uppringande 
telefonnummer är skyddat kommer 
SKYDDAT  NR att visas i 
teckenfönstret. 
 

 

UPPREPADE UPPRINGNINGAR 
– Om uppringande telefonnummer 
återkommer flera gånger kommer 
texten REPEAT att synas i övre 
högra hörnet. 
 

 

SLUT – När du bläddrar i listan över 
inkommande samtal kommer SLUT 
att visas efter sista posten. Finns inga 
samtal lagrade visas INGA 
SAMTAL. 
 

 

OKÄNT NR – Meddelandet visas när 
det kommer ett samtal från ett 
område där telebolaget ännu ej 
erbjuder tjänsten för 
nummerpresentation för 
utlandssamtal. 
 

 
 
 
 
 
 

LÅG BATTERISPÄNNING – 
Symbolen för låg batterispänning 
blinkar i övre vänstra hörnet när det 
är dags att byta batterier.  
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Nummerpresentatörens användning 
För att använda nedanstående funktioner måste tjänsten 
nummerpresentation beställts hos telebolaget. 
 

• Indikator för nytt samtal – Den röda indikatorn NEW 
CALL för nya samtal kommer att blinka för att visa att det 
finns nya samtal. Efter att du granskat dem i listan för 
mottagna nummer upphör indikeringen. 

• Granska mottagna NUMMER – Använd UP eller 
DOWN för att bläddra igenom listan på inkomna samtal. 
Om telefonnumret är mer än 13 siffror långt kommer en pil 
att visas i nedre högra hörnet, tryck på UP eller DOWN för 
att kunna se de återstående siffrorna. Tryck på UP eller 
DOWN igen för att se nästa mottagna nummer. När du 
kommit till slutet på listan kommer texten SLUT att visas. 
Tryck på UP eller DOWN för att börja om. 
Nummermottagaren har kopieringsfunktion, vilket gör att 
om samma tidigare olästa nummer mottagits mer än en 
gång så visas denna endast i en position och då ihop med 
texten REPEAT, samt datum och tid för det senaste 
mottagna tillfället.  

• Spara telefonnummer i listan – Listan kan lagra 76 
telefonnummer. När listan är fylld kommer det äldsta 
samtalet att raderas när ett nytt samtal kommer. Om du vill 
spara vissa telefonnummer i listan så försäkra dig om att 
radera telefonnummer du ej behöver. 

• Radera enstaka telefonnummer eller hela listan – När 
luren ligger på använd UP eller DOWN för att bläddra fram 
genom listan till det telefonnummer du önskar radera, tryck 
DEL, i teckenfönstret visas RADERA?, tryck DEL igen för 
att bekräfta raderingen. Tryck på någon annan knapp för att 
avsluta. Om DEL hålls nere i 6 sekunder visas texten 
RADERA ALLT?, tryck DEL igen för att radera hela listan. 
Texten INGET SAMTAL visas i teckenfönstret. 

• Återuppringning – Notera att detta ej fungerar för 
skyddade nummer eller utlandssamtal. 
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A. Återuppringning: Telefon lagrar de 10 
senast slagna telefonnumren. 

1. När luren ligger på, tryck på DIAL för att se 
det senast slagna telefonnumret.  
Använd UP eller DOWN för att bläddra bland 
de senast 10 slagna telefonnumren. 

2. Lyft luren eller tryck på SPEAKER och tryck 
därefter på DIAL för att ringa upp valt 
telefonnummer. 

 
 
B. Ring upp telefonnummer från mottagna  

samtal – telefonen kan lagra upp till 76 
telefonnummer från mottagna samtal. 

1. Lyft luren eller tryck på SPEAKER, vänta 
tills du får kopplingston. 

2. Välj numret du vill ringa genom att bläddra i 
listan med hjälp av UP eller DOWN. 

3. Tryck på DIAL för att ringa upp valt 
telefonnummer. 

 
Eller 
 
När luren ligger på, bläddra genom listan med 
hjälp av UP eller DOWN. När du kommit fram till 
önskat telefonnummer, lyft luren eller tryck på 
SPEAKER. Telefonnumret rings automatiskt upp. 
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Felsökning 
Kontrollera enligt nedanstående tips om din telefon ej fungerar 
tillfredsställande 
 
Teckenfönstret är tomt 
eller lyser bara svagt  
 

• Kontrollera telekabeln.  
• Kontrollera att batterierna ej är slut 

eller i förekommande fall att 
batterieliminatorn fungerar 

Nummerpresentation 
fungerar ej 

• Kontrollera med telebolaget att 
nummerpresentation är aktiverat för 
ditt abbonemang. 

• Om du har en telefonsvarare 
inkopplad i anslutning till telefonen, 
försäkra dig om att den låter 
åtminstonde två signaler gå fram 
innan den svarar. 

 
Telefonsignalen fungerar 
ej 

• Kontrollera att du ej har för många 
teleenheter (telefoner, fax-maskiner, 
modem) anslutna. Kontakta ditt 
telebolag för besked om hur många 
enheter du kan ansluta. 

 
Ingen kopplingston • Kontrollera att telekabeln är korrekt 

ansluten. 
• Kontrollera att kabeln till luren är 

korrekt ansluten. 
 

Teckenfönstret svarar ej • Om du råkat ut för ett strömavbrott 
och batterieliminatorn varit 
inkopplad har kanske backup-
batterierna tagit slut. Om 
teckenfönstret ej svarar när 
spänningen återkommer måste du 
byta till nya batterier. 
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Återställning 
Om apparaten påverkas så att tex teckenfönstret visar felaktigt, 
rekommenderas att plocka ur batterierna, vänta 1-2 minuter, och sätt 
därefter på nytt batterierna på plats. 
 

GARANTI & SERVICE 
 
Telefonen är noggrant testad på fabriken före leverans. Läs alltid 
noga igenom bruksanvisningen innan garantin åberopas. 
Apparaten har ett (1) års garanti från försäljningsdagen omfattande 
material- och fabrikationsfel. 
Garantin omfattar ej skador som orsakats genom felaktig skötsel, 
felaktig användning, åsknedslag, vid utplånad märkskylt eller 
serienummer, ej heller vid ingrepp i apparaten av annan än av 
leverantören utsedd serviceverkstad. Garantin täcker ej uppkomna 
följdfel och kostnader av annat slag. 
 
Denna bruksanvisning är med reservation för ändringar 
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