Amplicomms
PowerTel 30 Forstærkertelefon

Brugervejledning

1. Genkaldstast
2. Hurtigkaldstast M1
3. Slet/Lagring
4. Hurtigkaldstast M2
5. Scroll opad
6. Hurtigkaldstast
7. Scroll nedad
8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd
9. Lysindikator for nyt opkald
10. Telefonbog
11. Gem nummer‐tast

12. R‐tast
13. Genopkald
14. Blink‐indikator for opkald
15. Lysindikator for håndfri funktion
16. Håndfri funktion
17. Forstærkning op til +30 dB
18. Indikator for tændt forstærkning
19. Styrkeregulering af forstærkning (under røret)
20. Ringestyrkeknap
21. Tonekontrolknap
22. Regulering af styrke for håndfri funktion

Vigtigt: Denne telefon kan forstærke lyden meget kraftigt, når ”+30 dB”‐knappen er aktiveret. Vær
opmærksom på dette, hvis telefonen bruges af andre end Dem selv.

Æsken indeholder:
1 telefonbase
1 telefonrør
1 spiralledning til røret
1 tilslutningskabel + telefonstik
1 holder til vægmontering
1 brugervejledning
Tilslutning af telefonen:
Det anbefales at indsætte 4 stk. AA 1,5 V batterier i batterikammeret under telefonbasen. Dette sikrer at
indkodede data huskes, hvis telefonen skulle være uden forbindelse til telefonnettet i mere end 3 minutter.
Vær opmærksom på at batterierne placeres korrekt:

Telefonen bør ikke være tilsluttet telefonnettet, når batterierne isættes eller udskiftes.
Tilslut telefonen som illustreret:

Vægmontering:

Telefonen kan monteres på væggen hvis det ønskes. Der skal bruges to skruer – én til hullet øverst på
bagsiden af telefonen, og én til vægbeslaget.
Skub palerne (1) på vægbeslaget ind i hullerne (3) på bagsiden af telefonen. Skub derefter vægbeslaget (2)
10 mm opad, indtil det klikker fast.

Ikoner i displayet:
Indikator for batteri (udskift batteriet)

Tid

Dato

Telefonbogen er åben
Opkaldslisten er åben
Opkaldet i listen er nyt
Indikerer et gentaget opkald

Positionsnummer på opkaldslisten

I ALT

Antal på opkaldslisten

NYE

Nye opkald på opkaldslisten

Indstillinger:
Når du isætter batterier, eller tilslutter telefonen til telefonnettet første gang, skal du foretage nogle
indstillinger.
I displayet blinker ”English”(Fabriksindstilling).
Brug
eller
bekræfte valget.

for at vælge det ønskede sprog (Dansk). Tryk på

for at

Displayet viser LCD Kontrast.
Brug
valget.

eller

for at vælge kontrast (1,2,3 eller4). Tryk på

for at bekræfte

Displayet viser Indstil tid/dato.
Brug

eller

for at indstille timer, og bekræft med

minutter, dato og måned. Bekræft hver indstilling med

. Fortsæt derefter med

.

Displayet viser Indstil pausetid.
Brug
eller
til at indstille pausetiden.
NB! Dette har kun en funktion, når telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg. Ved privat brug bekræftes
blot den værdi der blinker, ved at trykke

.

Displayet viser Flash‐tid.
Brug

eller

bekræfte ved at trykke

for at vælge. Normalindstillingen er 100 ms, så det er tilstrækkeligt at
.

Din telefon er nu indstillet og klar til brug.

Foretag og modtag opkald
Tast et telefonnummer:
Du kan enten løfte røret og indtaste nummeret, eller indtaste nummeret, og derefter hurtigt løfte røret.
Du har også mulighed for at indtaste nummeret og trykke
Under et opkald kan du se samtaletiden i displayet.

. Den håndfri funktion er nu aktiveret.

Afslut en samtale:
Læg røret på, eller hvis du har brugt den håndfri funktion, tryk
.
(Du kan se at telefonen er på håndfri funktion, ved at den lille røde lampe på den sorte tast er tændt).

Modtag et opkald:
Løft røret, eller tryk

.

Aktivering eller deaktivering af håndfri funktion:
Under en samtale kan du skifte til eller fra håndfri funktion, ved at trykke

.

Bemærk: Når du bruger den håndfri funktion, går din stemme gennem den lille mikrofon nederst på
telefonen. Hvis du er for langt væk fra mikrofonen vil den du taler med have svært ved at høre dig.

Forstærkning af lyden i telefonrøret:
Du kan forøge lyden til +30 dB. Tryk

. Den røde lampe nederst til venstre tændes

For at slukke forstærkningen under en samtale, trykkes igen på
Forstærkningen slukker automatisk, når røret lægges på.

.

.

Indstilling af lydstyrken:
Du kan regulere forstærkningen på drejehjulet, der er placeret på telefonbasen, under røret. Der kan
indstilles fra 0 – 9. Bemærk, at forstærkningen skal være tændt, når du skal indstille lydstyrken.

Indstilling af tone:
Når forstærkningen er tilkoblet, kan du regulere tonen med den midterste skydeknap (21) på højre side af
telefonen.

Indstilling af håndfri lydstyrke:
Du kan indstille lydstyrken på håndfri funktion, på den nederste skydeknap (22) på højre side af telefonen.

Genopkald:
Din telefon husker det sidste nummer du har ringet til. Ved genopkald løftes røret, eller håndfri funktion
aktiveres, og tryk derefter

.

Ring til mistede opkald:
Telefonen gemmer de indkomne opkald i en opkaldsliste.
Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Vælg derefter det ønskede nummer ved hjælp af
og tryk

.

eller

Ring til et nummer fra din telefonbog:
(Se senere, hvordan du opretter kontakter i telefonbogen).
Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Tryk
eller

og tryk

, vælg det ønskede nummer ved hjælp af

.

Ring til et nummer med hurtigkaldstasterne:
(Se senere, hvordan du opretter telefonnumre på hurtigkaldstasterne).
Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Tryk

og derefter den ønskede hurtigkaldstast (0‐9).

Opkald via nødkaldstasterne M1 og M2:
(Se senere, hvordan du opretter telefonnumre på nødkaldstasterne).
Løft røret, eller aktivér håndfri funktion, og tryk den ønskede nødkaldstast M1, eller M2.

Øvrige indstillinger:

Ringestyrke:
Du kan regulere ringestyrken på skydeknappen (20) øverst på højre side af telefonen.

Telefonbog:
Det er muligt at gemme 32 telefonnumre og navne i telefonens hukommelse. Navnene gemmes i alfabetisk
rækkefølge.

Indtast navn:
Mellemrum indsættes ved hjælp af

. Særlige tegn indsættes med

eller

.

Du kan slette et indtastet bogstav eller tal ved hjælp af
.
For at indtaste samme bogstav to gange efter hinanden, tryk først én gang og afvent derefter, at markøren
flytter sig en plads fremad. Tryk derefter bogstavet igen.

Opret en kontakt i telefonbogen:
Tryk

Tryk

.

og bekræft GEM, ved at trykke

Indtast telefonnummer og tryk

Indtast navn og tryk

.

.

.

Redigér en kontakt i telefonbogen:

Tryk

og vælg kontakten ved hjælp af

sekunder og bekræft ved at trykke

eller

. Tryk og hold

eller

.

i ca. 3

.

Indtast ændringen og bekræft med

.

Slette én kontakt i telefonbogen:
Tryk
Tryk
Tryk og hold

og vælg en kontakt ved hjælp af
. Displayet viser SLET?

i ca. 4 sekunder. Kontakten er nu slettet.

Slet alle kontakter i telefonbogen:
Tryk

og vælg en kontakt ved hjælp af

eller

Tryk og hold

i ca. 4 sekunder. Displayet viser SLET ALT?

Tryk og hold

i ca. 4 sekunder igen.

.

Bemærk: Hvis du er i telefonbogen, men alligevel ikke vil foretage ændringer, så tryk
forlade telefonbogen uden ændring.

, så kan du

Hurtigkald:
Du kan gemme op til 10 numre som hurtigkaldsnumre.

Tryk

.

Indtast telefonnummer og tryk

.

Indtast navn og tryk
.
Tryk den tast (0‐9), som nummeret skal gemmes under.

M1 og M2 (Nødkaldstaster):
På disse taster kan du gemme telefonnumre, som du enten ringer til meget ofte, eller som du gerne vil
kunne bruge i særlige situationer.

For at gemme telefonnumre under M1 og M2, tryk

Indtast telefonnummer og tryk

.

.

Indtast navn og tryk
.
Tryk M1 eller M2, for at tilknytte nummeret til den pågældende tast.

Opkaldsliste/Vis nummer:
Bemærk: Det er en forudsætning, at dit teleselskab understøtter vis‐nummer funktionen.
Når telefonen ringer, vil nummeret på den der ringer blive vist (dog ikke hvis det er et hemmeligt nummer,
eller hvis der ringes fra visse omstillingsanlæg).
Hvis det er en af kontakterne i din telefonbog, vil navnet også fremgå.
Der kan gemmes 32 opkald i listen, hvorefter det er nødvendigt at slette opkald.
Den blinkende røde lampe på højre side af telefonens display, viser når der er nye opkald på listen.
Displayet viser hvor mange opkald der er gemt, og hvor mange af dem, der er nye.

Vis numrene i opkaldslisten:
Tryk

eller

, og vælg et nummer ved hjælp af

eller

.

Gemme nummer fra opkaldslisten i telefonbogen:
Tryk

eller

, og vælg nummer ved hjælp af

eller

.

Tryk
og bekræft kopiering af nummer med
.
Nummeret er nu kopieret til telefonbogen, hvor du kan redigere kontakten, og tilføje et navn.

Slet telefonnummer fra opkaldslisten én for én:
Tryk

eller

Tryk

. Displayet viser SLET?.

Tryk og hold

, og vælg nummeret med

eller

.

i ca. 4 sekunder. Nummeret er nu slettet.

Slet alle kontakter fra opkaldslisten:
Tryk

eller

, og vælg et nummer ved hjælp af

Tryk og hold

i ca. 4 sekunder. Displayet viser SLET ALLE?

Tryk og hold

i ca. 4 sekunder igen.

eller

.

Brug med telespole i høreapparaterne:
Denne telefon har indbygget telespole, der gør det muligt for høreapparatbrugere, at høre
telefonsamtalerne via telespolen i høreapparatet (T/MT).

Rengøring:
Telefonen holdes støvfri, og kan lejlighedsvis rengøres med en hårdt opvredet klud. Brug ikke stærke
rengøringsmidler eller opløsningsmidler på telefonen.

Bortskaffelse:
Når telefonen skal kasseres, skal batterierne tages ud, og afleveres separat. Telefonen skal kasseres som
elektronikaffald.

Scantone A/S, Stestrupvej 86B, 4360 Kirke Eskilstrup. Tlf. 46 19 51 00
www.scantone.dk

