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Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får 
du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner.

Tillykke med din nye PowerTel 700 trådløse forstærkertelefon.

Æsken indeholder:
1 stk. Base
1 stk. Trådløst håndsæt
1 stk. Batteridæksel
1 stk. Bælteclip
1 stk. Strømforsyning
1 stk. Telefonkabel
1 stk. Telefonstik
3 stk. Genopladeligt batteri AAA, 1,2V, 750 mAh, NiMH
1 stk. Dansk brugervejledning

Kontrollér pakningens indhold.

Vigtigt: Anvend kun den medfølgende strømforsyning, telefon-
            ledning og batterier, da produktet ellers ikke med sikker-
            hed vil fungere.
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1  Lys for indgående  12  Omstilling
    opkald   

2  Hurtigkaldstast      13  Hovedtelefon tilslutning
    1,2 og 3   

3  40 dB Ekstra   14  Op/genkald
    forstærkning  

4  Profilindstilling  15  Volumen op/ned

5  Menutast             16  Telefonbog/gem/ok

6  Internt opkald  17  Genkald

7  Eksternt opkald/  18  Afslut opkald
    håndfri     

8  Ringetone til/fra  19  Ned/opkaldsliste/equalizer

9  Pause   20  Taster 
    (Langt tryk på 0)     

10 Mikrofon   21  Tastaturlås

11 Indkomne opkald/ 22  Find håndsæt/registrering 
     opladning    
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Telefonens indstillinger

Tilslutning af basen
a. Forbind strømforsyningen til kontakten bag på 
 basen og sæt strømforsyningen i stikkontakten. 
 Tænd forstikkontakten.
b. Forbind telefonmodularstikket til kontakten bag
 på basen. Sæt ikke den anden ende i telefonvæg-
 stikket endnu.

Stikkontakt Kontakt for Pude-
vibrator (PTV100) 
tilbehør.
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Isæt batterier
a. Sæt batterierne i håndsættet. Vend dem som
 vist i batterikammeret.
b. Sæt batteridækslet på.

Oplad håndsættet
For fuld opladning placér håndsættet i basen i mindst 16 timer. 
(Kontrollér, at der er tændt for stikkontakten.)
Vigtigt: Anvend kun de medleverede batterier. Ved senere ud-
skiftning skal tilsvarende genopladelige batterier anvendes. Brug 
aldrig alkaline batterier.

Tilslut telefonkabel
Når håndsættet er fuldt opladet, forbind telefonledningen til tele-
fonvægstikket via adpateren.

Påsætning af bælteclip (tilbehør)

Bælteclippen kan påsættes, hvis det ønskes. Vend håndsættet 
og fastgør bælteclippen til de to små huller på hver side af hånd-
sættet. Kontrollér at bælteclippen sidder fast.

Din PowerTel 700 er nu klar til brug.



Håndsættets display ikoner
 Menu

 Bekræft/OK

 Telefonbog mode

 Der er mere information vist til venstre

   Der er mere information vist til højre

 Batteristatus 

 Ringning afbrudt 

 Tastaturlås slået til 

    En alarm er aktiveret
 
 Håndfri funktion

 Samtale igang

 Boost lydstyrke aktiv (ikon blinker)

 Fjern lyden fra håndsæt mikrofon

 Nyt opkald venter

 Uden blinkende ikon er håndsættet indenfor rækkevidde 
 Med blinkende ikon er håndsættet udenfor rækkevidde

 Intern samtale er igang

Telefonens indstillinger
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Telefonens indstillinger
Telefonens menu guide
Brug dette afsnit til at finde vej rundt i display menuen på tele-
fonen.

Sådan anvendes telefonens menu display
Når alt er korrekt forbundet og tilsluttet kan du anvende display-
menuen til af modtage opkald og ringe op samt indstille bruger-
profiler  og gemme telefonnumre.

Basis guide
Åben hovedmenu tryk .

Vælg undermenu ved at åbne hovedmenu og taste  eller 
.

Vælg undermenu ved at rulle op  eller ned  til den ønsk-
ede menu viser sig og tast .

Åben undermenuen og tast  eller .

Vælg en funktion ved at rulle op  eller ned  til den ønsk-
ede menu viser sig og tast .

Indtast tal eller bogstaver med tastaturet.

Bekræft eller gem indtastningen eller aktion med .

Slet og retur til Standby tast .

Bemærk: Gør du intet i 30 sekunder går telefonen automatisk 
retur til Standby.



Foretag opkald
1. Tast det ønskede nummer på tastaturet

2. Taster du forkert kan du slette seneste tastning med .

3. Ring nummeret op ved at trykke .

4. Afslut samtalen ved at trykke .

Afslut opkald
Tryk .

Modtag opkald
Løft håndsæt fra basen og tal eller hvis håndsættet er “lagt på “ 

tryk og tal.

Genopkald af nummer
Dit håndsæt gemmer de seneste 10 numre du har anvendt.

1. Åben genopkaldslisten og tryk .

2. Rul gennem listen med eller til det ønskede nummer 

vises. Tryk for at ringe op.

Ring til tidligere opringer
Telefonen lagrer de seneste 30 opkald du har fået.
1. Åben indgående opkald listen med .

2. Rul gennem listen med  eller til det ønskede nummer 

vises. Tryk for at ringe op.

Foretag opkald og modtag opkald
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Opkald til nummer fra telefonbogen
For at lagre et telefonnummer se side 33.

1. Åben telefonbogen ved at trykke .

2. Rul gennem listen med   eller til det ønskede nummer 

vises. Tryk for at ringe op.

Opkald til lynkaldsnummer
For at lagre et lyntelefonnummer se side 36.

1. Vælg lynnummerknap 1, 2 eller 3.

2. Tryk for at ringe op.

Justering af håndsættets lydstyrke
Styrken i håndsættet er kraftigere end i en almindelig telefon. 
Du kan dog stadig skrue op eller ned for styrken, så den er som 
ønsket.

For at justere lydstyrken under samtale, tryk på + eller - knappen 
på siden af håndsættet.

Boost håndsættets lydstyrke

For at booste håndsættets styrke under samtale tryk på
knappen øverst på venstre side af håndsættet. Et billede af et 
øre vil blinke i displayet for at indikere at boost er aktiv.

Håndfri funktion
Anvend håndfri funktionen, hvis du ikke ønsker at holde hånd-
sættet, eller hvis du ønsker andre i nærheden overværer samtal-
en.
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Håndfri samtale

1. Aktiver håndfri funktionen ved at trykke knappen to gange.

2. Afslut håndfri funktion ved at trykke .

3. For at justere håndfri lydstyrken, brug + og - knappen øverst 
på højre side.

Bemærk: Du kan ikke anvende boost funktionen ved håndfri.

Se samtaletid
Samtaletiden kan aflæses i displayet.

Anvendelse af hovedsæt (ikke inkl.)
Hovedsæt kan anvendes ved tilslutning til kontakten  på siden 
af telefonen (tilbehør). Her kan du også tilslutte halsteleslyngen 
NL100. (tilbehør).

Mute
Under samtale kan du afbryde mikrofonen, så samtalepartneren 
ikke kan høre dig eller det, der sker omkring dig.

Afbryd mikrofon på håndsæt

For at afbryde for mikrofonen tryk . ”Tavs til” vises i displayet. 

For at tilkoble mikrofonen igen tryk  igen.

Håndsæt ringning til og fra
For at koble ringning til og fra på håndsættet, tryk og hold  i et 
par sekunder.
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Tastaturlås
Du kan besvare opkald selv om tastaturlåsen er tilkoblet. 

For at låse tastaturet tryk og hold  i 3 sekunder. vises i 
displayet. 

For at åbne tastaturet tryk og hold  igen i 3 sekunder.

Bemærk: Følgende funktioner: Intern samtale, viderestilling og 
konferencesamtale er kun hvis der er registreret et ekstra hånd-
sæt til dit system.

Foretag intern samtale
Har du to eller flere håndsæt registreret til basen, kan du foretage 
interne samtaler mellem håndsættene. Hvert håndsæt har alloke-
ret et håndsæt nummer, da det blev registreret, f.eks. HS1, HS2 
etc. Disse samtaler er gratis.

1. Tryk . Displayet viser HÅNDSET? Tast det interne nummer 
på det håndsæt, du ønsker. F.eks. 2 for at ringe til håndsæt 2.

2. For at tage et internt opkald tryk .

3. Afslut samtalen med tryk på .

Viderestil ekstern samtale
1. Under ekstern samtale, tryk og hold  eller . Tryk dereft-
er det interne nummer på det ønskede håndsæt hvortil du ønsker 
samtalen overført. F.eks. 2 for at viderestille til håndsæt 2.
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2. For at acceptere kaldet på det modtagende håndsæt tryk .

Bemærk: Hvis håndsættet ikke tages, kan du tage samtalen 

tilbage ved at trykke .

Foretag konferencesamtale
1. Under den eksterne samtale tryk  eller . Tryk herefter 
det interne håndsæts nummer, der skal del-tage i samtalen. Tryk 
2 for Håndsæt 2.

2. For at acceptere kaldet på det modtagende håndsæt tryk .

3. Når samtalen er accepteret af det andet håndsæt, aktiverer du 
konferencesamtalen ved at trykke på  og slippe igen.

4. Konferencesamtalen slutter, når du trykker .

Registrér håndsæt
Du behøver kun at registrere håndsættet, hvis det har været 
afregistreret eller hvis du har købt et ekstra håndsæt. Du kan 
registrere op til 5 håndsæt.

Bemærk: Vær sikker på, at håndsættet er fuldt opladet inden du 
forsøger at registrere det.

På håndsættet: Tryk og hold  i ca. 10 sekunder til displayet 
viser ”Tryk og hold Side knappen.

På basen: Tryk og hold i mindst 10 sekunder.
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Foretag opkald og modtag opkald

Slet registreret håndsæt 
Du kan have brug for at afregistrere et håndsæt, hvis du har for 
mange håndsæt eller et håndsæt er gået i stykker og skal ud-
skiftes.

1. Åben menuen ved at trykke . Rul igennem menuen med 
eller til Håndsæt vises. Tryk .

2. Rul derefter igennem menuen med eller til Registrering 
vises og tryk . Rul med  til Afregistrér vises og tryk .

3. Tast PIN koden (fabriksindstilling er PIN 0000) og tryk .

4. Tast håndsættes interne nummer og tast  for at bekræfte.

Find håndsæt
Du kan finde håndsættet eller alarmere en håndsæt bruger ved 
at få håndsættet til at bippe fra basen.

1. Tryk på basen. Håndsættet vil bippe.

Tryk på en hvilken som helst knap på håndsættet for at afbryde 
håndsættes bippen.

Strømsvigt – hvad så?
Denne telefon kan ikke anvendes til telefonering ved strømsvigt. 
Alternative løsninger skal tages for at foretage nødopkald.
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Anvendelse af menu
Prioritet / fabriksindstilling
Hvis du er hovedbrugeren af telefonen bør du ændre fabriksind-
stillingerne, så de passer præcist til dit behov. Disse indstillinger 
vil blive husket hver gang du skal anvende telefonen. Brugerpro-
filer for andre i din husholdning kan ligeledes indstilles individuelt 
med hensyn til styrke, boost og tone som ligeledes vil blive hus-
ket.

Bruger profil
Du kan gemme 2 brugerprofiler, hver med individuelle indstilling-
er for styrke, boost og tone. Du kan gemme din indstillingsprofil 
ved at navngive den. (Max. 11 bogstaver).

Ændre profilnavn

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller 
til Profil fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Profil 1 eller 2 fremkom-
mer. Tryk .

3. Rul med knapperne eller til Navn fremkommer. Tryk .

4. Slet evt. eksisterende navn med .

5. Tast nyt navn (max. 11 bogstaver) og tryk .

Ændre en profils håndsæt styrke
Du kan vælge mellem 5 styrkeniveauer.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Profil fremkommer. Tryk .
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Anvendelse af menu

2. Rul med knapperne eller til Profil 1 eller 2 fremkommer. 
Tryk .

3. Rul med knapperne eller til Styrke fremkommer. Tryk .

4. Du kan nu se den aktuelle styrke (f.eks. 4).

5. Vælg ny styrke med knapperne eller . Tryk .

Ændre en profils Boost indstilling

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller 
til Profil fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Profil 1 eller 2 fremkommer. 
Tryk .

3. Rul med knapperne eller til Boost fremkommer. Tryk 

4. Du kan nu se den aktuelle indstilling (Til eller Fra).

5. Vælg boost indstilling med knapperne eller . Tryk .

Ændre en profils tone indstilling (eaqualizer)

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
 til Profil fremkommer. Tryk .
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2. Rul med knapperne eller til Profil 1 eller 2 fremkommer. 
Tryk .

3. Rul med knapperne eller til Tone fremkommer. Tryk .

4. Du kan nu se den aktuelle toneindstilling. 

5. Vælg tone indstilling med knapperne eller . Tryk .

Bemærk: Tryk for at sætte håndsættet på standby.

Kopier en profil
Du kan let kopiere en profil til et andet registreret og kompatibelt  
PowerTel håndsæt.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Profil fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Profil 1 eller 2 fremkommer. 
Tryk .

3. Rul med knapperne eller til Kopi fremkommer. Tryk .

4. Rul med knapperne  eller  til Håndsæt 2, 3, 4 eller 5 du 
ønsker at kopiere profilen til og tryk .

5. På det håndsæt du kopierer profilen til: for at bekræfte tryk  . 

For at annullere tryk .
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Vælg den ønskede brugerprofil
Du skal anvende et håndsæt for at vælge profil til et opkald. Du 
kan ikke anvende profilen ved håndfri funktion.

Før du besvarer et indgående opkald tryk profil-indstilling på 
venstre side af håndsættet, afhængig af hvilken profil, du vil anv-
ende.

Ønsker du at foretage et opkald, skal du før du taster nummeret 
trykke profil-indstilling på venstre side af håndsættet,  afhængig 
af hvilken profil, du vil anvende. Display vil bekræfte dit valg.

Bemærk: Når du har valgt en profil til at foretage et opkald, har 
du ca. 30 sekunder til at taste nummeret under den valgte profil 
inden systemet returnerer til fabriksindstilling. 

Ændring af håndsæt ringer melodi
Du kan vælge mellem 10 forskellige ringer melodier.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Ringer melodi fremkommer, tryk .

3. Rul med knapperne eller til Ekstern eller Intern frem-
kommer. Tryk .

4. Du kan nu i displayet se indstillingerne (f.eks. 7 (ekstern), 9 
(intern).

5. Du kan ændre melodien med eller og tryk .
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Anvendelse af menu

Ændring af håndsæt ringestyrke
Du kan vælge mellem 5 forskellige styrker samt sluk ringer melodi.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller 
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knappen til Ringer styrke fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle styrke (f.eks. 5).

4. du kan ændre ringer styrke med eller og tryk .

Ændring af tone (equalizer)
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller  
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Tone fremkommer. Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (f.eks. 5).

4. Du kan ændre tone med eller og tryk .

Bemærk: For at ændre tonen under samtale, tryk for at komme 
til tone indstilling. Tryk så eller  knappen for at ændre ind-
stillingen vist som bar graf i displayet. 
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Anvendelse af menu

Boost
Når denne funktion er slået til vil boost (forstærkning) altid være 
aktiveret. Boost led-lyset vil være tændt og i displayet vises: 
Boost aktiv. Du kan trykke på boostknappen på siden for at koble 
det fra i det aktuelle opkald, hvorefter det igen er aktiveret.
Hvis boost er koblet fra, skal du manuelt tilkoble det, når det skal 
bruges.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller  
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Boost fremkommer. Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle boost indstilling (f.eks. 
Til).

4. Du kan slå boost til eller fra med eller og tryk .

Ændre håndsæt navn
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

 til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Håndsæt navn fremkom-
mer. Tryk .

3. Slet det aktuelle navn med .

4. Indtast nyt navn (max. 10 bogstaver) og tryk .
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Tastatur bip til og fra
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

  til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Tastatur bip fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (On – Off).

4. Du kan ændre tastaturlyd med eller og tryk .

Ændre kontrast
Du kan vælge mellem 5 kontrast niveauer, der gør det muligt for 
dig at vælge den kontrast, der passer dig bedst.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Kontrast fremkommer. Tryk
 .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle kontrast indstilling 
(f.eks 3).

4. Du kan ændre kontrast med eller og tryk .

Automatisk rørløft til og fra
Når autosamtale er valgt (fabriksindstilling) vil håndsættet au-
tomatisk løfte rør, når du tager håndsættet op af basen. Hvis du 

vælger ”fra” skal du trykke  for at besvare et opkald.



27

Anvendelse af menu
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Auto samtale fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (f.eks Til).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .

Ændre tid for baggrundslys
Du kan vælge mellem 10, 20, 30 eller 40 sekunder før baglys 
timeren slukker.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Baglys tid fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (f.eks 10s).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .

Bekræft bip til og fra
Du hører et bip, når du ændrer indstilling. Du kan afbryde 
bekræftelses beep.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .



28

Anvendelse af menu

2. Rul med knapperne eller til Bekræft bip fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (f.eks Til).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .

Vælg base
Du kan anvende denne funktion, hvis dit håndsæt er registreret til 
mere end én base.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Vælg base fremkommer. 
Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle indstilling (f.eks Auto el-
ler Manuel).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .

Ændre sprog
Du kan vælge mellem en række sprog – heriblandt Dansk.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Håndsæt fremkommer. Tryk .



Anvendelse af menu

2. Rul med knapperne eller til Sprog fremkommer. Tryk   

3. Du kan nu i displayet se det valgte sprog (f.eks Dansk).

4. Du kan ændre sprog med eller og tryk .

Ændre dato / tid
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

til Tid fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Dato og Tid fremkommer. 
Tryk .

3. Indtast dag, måned, år og tid og tryk . (Håndsættet har 24 
timers visning).

Ændre 12 / 24 timers format
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

til Tid fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Sæt tidsformat fremkom-
mer. Tryk .

3. Du kan nu i displayet se det valgte format (f.eks 24 timer).

4. Du kan ændre tidsformat med eller og tryk .
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Anvendelse af menu

Indstil alarm/vækning
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller

til Alarm fremkommer. Tryk .

2. Rul med knapperne eller til Sæt vækning fremkommer. 
Tryk .

3. Indtast det tidspunkt, hvor du ønsker at blive vækket enten ”èn 
gang”, ”hver dag”, ”man til Fre” eller ”fra” og tryk .

4. Vælg alarmmelodi og tryk .

5. Bekræft alarmsignalet ved at trykke . Et tryk på  aktive-
rer snooze-funktionen, som giver mulighed for op til 5 påmindel-
ser med 5 minutters mellemrum.
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Baseindstillinger

Ændre base ringer melodi
Du kan vælge mellem 9 forskellige base ringer melodier.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Baseindstillinger fremkommer. Tryk .

2. Ringe tone fremkommer. Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle ringer indstilling (f.eks 8).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .

Ændre base ringer lydstyrke
Du kan vælge mellem 5 forskellige base ringer styrker samt Fra.

1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne eller
til Baseindstillinger fremkommer. Tryk .

2. Rul med knappen til Ringe lydstyrke fremkommer. Tryk .

3. Du kan nu i displayet se den aktuelle ringer styrke (f.eks 5).

4. Du kan ændre indstillingen med eller og tryk .
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Baseindstillinger

Ændre systemets PIN kode
1. Åben menuen ved at trykke , rul med knapperne  eller

til Baseindstillinger fremkommer. Tryk .

2. Rul med knappen eller til System PIN fremkommer. Tryk
 .

3. Indtast den gamle PIN kode (fabriksindstilling er 0000). 
Tryk .

4. Du vil blive bedt om at indtaste den nye PIN kode to gange og 
tryk så .



Anvendelse af telefonbog

Du kan alfabetisk gemme op til 200 navne og telefonnumre i 
telefonbogen. For hurtigt at finde det ønskede nummer, tast det 
første bogstav i navnet under hvilket du har gemt nummeret.

Bemærk: Hvert indtastet nummer kan have op til 16 bogstaver og 
24 cifre i hvert nummer.
Bemærk: Husk også at taste land- og område kode for hvert 
nummer, hvis det er udenfor landets grænser.

Anvendelse af tastatur ved brug af telefonbog
Du kan se, at tasterne har såvel tal som bogstaver. Disse knap-
per kan være anvendelige ved indtastninger i telefonbogen.

Tast for mellemrum.

Tast for at slette bogstav eller tal.

Tast for at ændre mellem store (ABC) og små bogstaver (abc).

Bemærk: For at taste det samme bogstav to gange, tast det én 
gang og vent til cursoren flyttet sig til efter det senest indtastede 
bogstav. Tast så bogstavet igen.

Indtast navn og nummer i telefonbog
1. Åben telefonbogen med .

2. Tast . Displayet vil vise Ny indtastning. Tryk  igen.

3. Indtast det ønskede navn og tryk . 

4. Indtast det ønskede telefonnummer og tryk .
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Anvendelse af telefonbog
5. Rul med knapperne eller for at vælge en tilhørende ringer 
melodi. Tryk .

Rediger navn og nummer
1. Åben telefonbogen med . 

2. Rul med knapperne eller for at finde det nummer, du øn-
sker at redigere. Tryk .

3. Rul med knappen til Rediger nummer fremkommer. 
Tryk .

4. Tryk  for at slette karakterer og anvend tastaturet til at indføje 
nye. Tryk .

5. Tryk  for at slette cifre og anvend tastaturet til at indføje nye. 
Tryk .

6. Rul med knapperne eller for at vælge en tilhørende ringer 
melodi. Tryk .

Slet ét navn og nummer eller slet alle
1. Åben telefonbogen med .

2. Rul med knapperne eller for at finde det nummer, du øn-
sker at slette eller marker et hvilket som helst nummer, hvis du vil 
slette alt. Tryk .
3. Tryk for at vælge enten slet nummer eller slet alle og 
tryk .
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Anvendelse af telefonbog

4. Tryk  for at bekræfte eller  for at fortryde. 

Kopier telefonbog til andet registreret håndsæt
Bemærk: Du kan kun kopiere telefonbogen til et andet håndsæt, 
hvis det er registreret til dit system.. Se side 18.

Det er let at kopiere:
Et enkelt nummer (Copy entry)

Numre, der ikke allerede er på det håndsæt, du kopierer til (Copy 
attend).

Alle numre (Copy all).

Vigtigt: Hvis du kopierer alle gemte numre til et håndsæt, så vil 
dette håndsæts gemte numre blive slettet. For at forhindre dette, 
kan du anvende ”Copy append mode”).

1. Åben menuen ved at trykke .

2. Rul med knapperne eller for at finde det nummer eller de 
nummre, du ønsker at kopiere. Tryk .

3. Rul med knappen til Kopier nummer, Kopier tilføjede el-
ler Kopier alle fremkommer. Tryk .

4. Rul med knapperne  eller  for at finde det håndsætnum-
mer hvortil du ønsker at kopiere (f.eks. 2 for håndsæt 2). Tryk
for at bekræfte.

5. Tag det håndsæt du vil kopiere til og tryk .
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Anvend lynvalgsknapper
Du kan gemme et navn (max. 16 karakterer) og et telefonnum-
mer (max. 24 cifre) på hver af de tre lynvalgsknapper 1,2 og 3.

Gem et lynkaldsnummer
1. Vælg den ønskede lynvalgsknap på hvilken du ønsker at 
gemme et navn og nummer ved at trykke på lynkaldstast 1, 2 el-
ler 3.
2. Tryk . Displayet vil vise Nyt nummer. Tryk igen .

3. Tast det ønskede navn og tryk .

4. Tast det ønskede tilhørende telefonnummer og tryk . Dis-
play vil vise Gemt.

5. Rul med  eller  for at vælge en ringemelodi for denne 
indstilling, og tryk .

Rediger et lynvalgsnummer
1. Vælg den ønskede lynvalgsknap på hvilken du ønsker at redi-
gere ved at trykke lynvalgsknap 1, 2 eller 3.

2. Tryk . Displayet vil vise Redigér nummer. Tryk igen .

3. Tryk  for at slette karakterer og anvend tastaturet til at ind-
føje nye. Tryk .

4. Tryk for at slette cifre og anvend tastaturet til at indføje nye. 
Tryk . Display vil vise Gemt.

5. Rul med  eller  for at vælge en ringemelodi for denne 
indstilling, og tryk .
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Anvend lynvalgsknapper

Slet et lynvalgsnummer
1. Vælg den ønskede lynvalgsknap, du ønsker at slette ved at 
trykke lynvalgsknap 1, 2 eller 3 .

2. Tryk . Rul med til Slet nummer vises og tryk .

3. Display vil vise Slet nummer? Tryk  for at bekræfte eller 

 for at fortryde.



Anvend din opkaldsliste

For at kunne få glæde af denne funktion skal du have denne 
funktion fra din teleudbyder.

Indgående opkald vil komme frem på din opkaldsliste. Har du 
opringerens nummer gemt i din telefonbog vil navnet komme 
frem på displayet og ikke nummeret. Der kan maksimalt gemmes 
30 indgående opkald i listen (16 karakterer i navn og 23 cifre i 
telefonnummeret). Antallet af nye opkald vil blive vist i displayet 
med et blinkende ikon. Hvis nummeret/navnet ikke vises kan 
årsagen være, at opringeren har valgt dette fra.

Du kan åbne listen med knappen. For at bladre gennem listen 
brug eller . For at få vist mere information som dato og 
tidspunkt, tryk .

Her er nogle oplysninger, du vil kunne se i opkaldslistens display.

Tilbageholdt nummer – Opringeren har valgt dette fra eller 
oplysningen er ikke til rådighed.

International – Opringeren ringer fra et andet land via internet 
service.

Betalingstelefon – opringeren ringer fra en offentlig betalingste-
lefon.

Operatør – opringeren ringer via en netværksoperatør.

Gem nummer fra opkaldslisten i telefonbogen
Det er let at gemme et indgået opkald i telefonbogen.

1. Tryk for at åbne opkaldslisten for det seneste opkald.
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Anvend din opkaldsliste
2. Rul med eller for at finde det opkald, du ønsker at 
gemme og tryk .

3. Display viser Gem i telefonbog, tryk .

4. Brug tastatur til at taste navn for det gemte nummer og 
tryk .

5. Redigér nummeret for dette navn, hvis det er nødvendigt og 
tryk .

6. Rul med eller for at vælge en ringer melodi til dette navn 
og nummer og tryk .

Slet et enkelt nummer fra opkaldslisten
1. Tryk  for at åbne opkaldslisten for det seneste opkald.

2. Rul med eller for at finde det opkald, du ønsker at slette 
og tryk .
3. Rul med til Slet vises og tryk .

4. Bekræft eller fortryd opkaldslisten med  eller .

Slet alle numre fra opkaldslisten
1. Tryk for at åbne opkaldslisten for det seneste opkald, og 
tryk .
2. Rul med for at finde Slet alle og tryk  .

3. Display viser Slet alle opkald. Tryk  for at bekræfte eller 
for at fortryde.
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Anvendelse med omstillingsbord

Er din telefon tilsluttet et privat omstillingsbord (du skal måske 
taste 9 for ekstern klartone), så kan du viderestille samtale og 
tage samtalen tilbage med anvendeklse af R-knappen. Kon-
trollér med omstillingsbordets brugervejledning for at finde den 
timing der skal bruges i forbindelse med omstillingsbordet: 
100mS (Kort) eller 300mS (Lang).

Indstilling af genopkaldstid

1. Åben menuen med , rul med  eller til du ser Base 
indstilling og tryk så .

2. Rul med eller til Genopkald vises og tryk .

3. Den aktuelle genopkaldstid vises i displayet. (f.eks. Kort).

4. Vælg genopkaldstid med eller og tryk .

Indsæt opkaldspause
Hvis du skal taste et ciffer for en ekstern linie og det tager lidt tid 
at forbinde, kan du indsætte en pause i nummeret, så du ikke 
skal vente på klartonen. For at indsætte en pause, tast cifret du 
skal bruge for ekstern klartone og tryk 0 i 2 sekunder. Et P i dis-
playet viser, at opkaldspausen er aktiv.

Bemærk: Du kan også indsætte en pause i de telefonnumre, du 
gemmer i telefonbogen.

Yderligere muligheder
Din telefon kan også understøtte funktioner som samtale venter 
og konferencesamtaler. Kontrollér med din udbyder for yderligere 
information.
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Anvendelse med omstillingsbord

Indstil opkalds mode
Du kan vælge mellem to opkalds metoder: Tone eller Puls. Fab-
riksindstillingen er Tone, hvilket er den korrekte indstilling til brug 
i Europa.

Ændre opkalds mode
1. Åben menuen med , rul med eller til du ser Base 
indstillinger. Tryk .

2. Rul med eller til du ser Opkalds mode. Tryk .

3. Den aktuelle opkalds mode vises (f.eks. Tone).

4. Vælg opkalds mode – tone eller Puls – med eller . 
Tryk .

Indstil til fabriksindstillinger
Vigtigt: Hvis du vælger at resette til fabriksindstillingerne bliver 
telefonbog, opkaldsliste og genopkaldslisterne slettet

1. Tryk i 10 sekunder.

2. Bekræft eller fortryd med eller .
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Hjælp og support

Har du spørgsmål til brugen eller ved fejl kontakt din leverandør. 
Alternativt kan Scantone kontaktes på 4619 5100 (8 - 16).

Visse problemer løser sig selv, hvis du slukker for stikkontakten 
til basen og udtager batterierne fra håndsættet i ca. 20 minut-
ter. Sæt batterierne i håndsættet igen og tænd for stikkontakten. 
Dette har måske løst problemet.
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Problem   Mulig løsning
Jeg mister forbindelsen 1. Du kan være for langt fra basen.
    Virker normalt 300 m udendørs og 
    50 meter indendørs
    2. Basen kan være placeret et uhen
    sigtsmæssigt sted. Overvej flytning af    
                                               basen.

Mit håndsæt bliver ved 1. Håndsættet mangler opladning.
med at slukke.   Placér håndsættet i basen i mindst 16
    timer. Vær sikker på, at der er tændt
    for stikkontakten.
    2. Udskift de genopladelige batterier.
    Nye batterier SKAL være af samme
    type som de medleverede.

Telefonsystemet reagerer Der kan være behov for at resette
ikke.    til fabriksindstilling. Se side 41
Opkaldsidentifikation  1. Kontrollér at du har tilkøbt 
(CID) virker ikke   denne funktion hos din udbyder.
    2. Opkalderen har undertrykt denne
    funktion.

Hverken håndsæt eller  Kontrollér, at ringning er koblet til.
base ringer.   Se siderne 16, 24, 31.
Jeg har en snurrende lyd  Håndsættet anvendes for tæt på 
på mit TV, radio eller PC apparatet. Anvend håndsættet mindst 
    1 meter fra andet elektronisk udstyr.

Der er interferens i hånd- Din telefon (base) skal forbindes til
sættet og/eller internetfor- telefonvægstikket via et ADSL filter,
bindelsen er meget lang- hvis du har bredbånds internet som din
som, når telefonen anvend- telefonlinie.
es. 

Fejlfindingsskema
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Sikkerhedsoplysninger

Anvendelse
Uautoriserede ændringer eller rekonstruktioner er ikke tilladt. Ad-
skil ikke telefonen og udfør under ingen omstændigheder selv 
reparationer. 

Placering af telefonen
Udsæt ikke telefonen for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, 
kraftig varme eller direkte sollys.

Strømforsyning
Telefonen kan ikke bruges ved strømafbrydelse. Der medfølger 
en strømbesparende strømforsyning. Brug udelukkende denne 
sammen med telefonen.

Bortskaffelse
Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de 
gældende regler for affaldssortering i Danmark.
Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske 
forvaltning.
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Generel information

Tekniske data
Rækkevidde udendørs op til 300m. Indendørs op til 50m.
Standby tid håndsæt ca. 100 timer
Max. taletid på en opladning af håndsæt 10 timer

Fabriksindstillinger
For at ændre til fabriksindstillinger se side 41
Det trådløse håndsæts fabriksindstillinger:
Sprog     Engelsk
Håndsæt navn    PowerTel
Håndsæt ringer melodi - ekstern 7
Håndsæt ringer melodi - intern  9
Håndsæt ringer styrke   5
Base melodi     3
Base ringer styrke   3
Tastatur beep   Til
Automatisk rørløft   Til
Kontrast    3
Baglys tid     10S
Boost hukommelse    Fra
Genopkaldstid   100mS
Opkalds mode   Tone
PIN kode    0000



PT700 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former 
for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse
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Garanti

Scantone A/S yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter 
købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke 
skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i 
reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom 
på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller 
uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force 
majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved 
produktet.

Scantone A/S yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller 
øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, 
reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De
gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant findes i bruger-
vejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved 
hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De  henvender Dem til 
det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil 
da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Scantone A/S gør vi opmærksom 
på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens 
returneringsomkostninger afholdes af Scantone A/S. For at 
nedsætte reparationstiden, skal produkter, som 
indsendes til Scantone A/S, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse 
(få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, 
telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og 
leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på 
telefon 4619 5100.
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Scantone A/S
Stestrupvej 86 B
4360 Kirke Eskilstrup

Tlf.:  4619 5100
Fax: 4619 5196

info@scantone.dk
www.scantone.dk
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