Amplicomms
Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Brugervejledning

1. Display
2. Højttaler
3. Forøg lydstyrken
4. Forrige besked
5. Justér hastigheden
6. Optag
7. Tænd/sluk, stop afspilning

8. Reducér lydstyrken
9. Slet
10. Forstærkning til/fra
11. Næste besked
12. Justér tonen
13. Afspil/pause
14. Mikrofon

Æsken indeholder:
1 Telefonsvarer
1 Strømforsyning
1 Telefonledning og stik
1 Brugervejledning

Brug med hovedtelefon:
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til telefonsvareren (medfølger ikke). Tilsluttes på bagsiden i 3,5 mm.
Mimi‐jack indgangen.

Tilslutning af telefonsvareren:
Tilslut telefonsvareren som vist nedenfor

Displayet:
Lyser konstant: telefonsvareren er ikke tændt.
Blinker på skift med
er ikke indstillet.
til

eller et andet nummer: telefonsvareren er tændt, men dag og klokkeslæt

Lyser konstant: antal af beskeder, der allerede er blevet aflyttet, men ikke slettet.

til

Blinker: antal af beskeder, der endnu ikke er aflyttet.

Blinker: 10 sekunders optagetid tilbage.
Lyser konstant: hukommelse opbrugt, der tages ikke flere beskeder.

Ibrugtagning:
Første gang du bruger telefonsvareren, bør du indstille dag og tid. Bemærk: standardsproget er engelsk.
Vælg andet sprog:

(Dansk er ikke en mulighed). Tryk
= engelsk)

i ca. 2 sekunder. Displayet viser den nuværende indstilling (f.eks. En

Vælg sprog ved gentagne gange at trykke

. Tryk derefter

for at bekræfte valget.

Indstil dag og tid:

Tryk

i ca. 2 sekunder. Du hører nu den aktuelle indstilling, og displayet viser et tal der indikerer dagen

(mandag = 1, tirsdag = 2 osv.). Tryk

gentagne gange, indtil den korrekte dag vises. Tryk derefter

for at bekræfte valget.

Timetallet bliver nu oplæst og vist i displayet. Tryk
displayet. Tryk

for at bekræfte.

Minutterne oplæses og vises i displayet. Tryk
displayet. Tryk

gentagne gange, indtil den korrekte tid vises i

gentagne gange, indtil det korrekte minuttal vises i

for at bekræfte valget.

Bemærk: Hvis der er en pause på mere end20 sekunder ved valg af sprog, eller under indstillingen af dag og
tid, afbrydes programmeringen.

Indstil det antal gange telefonen skal ringe, inden telefonsvareren skal starte. Dette gøres med
skydeknappen bagpå telefonsvareren. (2 = 2 ringesignaler, 6 = 6 ringesignaler, TS = toll saver).
(Toll saver: Bruges hvis du fjernbetjener maskinen. Med denne indstilling kan du undgå at betale
samtaleafgift, hvis du ringer til telefonsvareren udefra, for at undersøge om der er beskeder. Se senere om
fjernbetjening).
Din telefonsvarer er nu klar til brug.
Du kan indtale en personlig besked, i stedet for den forud indtalte. (Se senere om dette).

Dag og tid kan kontrolleres ved at trykke

.

Beskeder:
Den maksimale længde på en indgående besked er 120 sekunder. Hvis der er en pause på mere end 7
sekunder når der indtales besked, afbrydes der med en tone.
Den totale kapacitet på indgående beskeder, og din egen udgående besked er ca. 20 minutter.
Aflyt indgående beskeder:
Højttaleren gør det muligt at lytte til et opkald, uden at tage telefonen. Hvis du ikke ønsker at lytte med,
sænkes lydstyrken ved at trykke

gentagne gange.

Afbryd telefonsvareren:
Du kan altid afbryde telefonsvareren, mens en besked modtages. Du skal blot løfte telefonrøret og trykke
på telefonsvareren. Maskinen stopper, og du kan tale direkte med den der har ringet op.

Afspil beskeder:

Tryk
én gang for at aflytte indkomne beskeder. Maskinen afspiller nu de nye beskeder. Hvis der
ikke er nye beskeder, vil alle gemte beskeder blive afspillet. Hvis der ikke er gemte beskeder, hører du nogle
signaltoner.

For at afbryde aflytningen midlertidigt, tryk
kan du genoptage aflytningen.

. Ved at trykke

For at afslutte aflytningen, tryk
.
Når den sidste besked er afspillet afgiver maskinen to signaltoner.
Muligheder under aflytning:

igen indenfor 7 sekunder,

Under afspilning kan højttalerstyrken forstærkes op til +40 dB ved at trykke
tændes).

. (Indikatorlampen

Drejeknappen ”Tone” (Gul) kan justere lyden, mens forstærkningen er aktiveret.
Forstærkningen afsluttes ved endnu et tryk på

.

Hastigheden på en indtalt besked kan justeres på drejeknappen ”Play speed” (Rød).
Gentag en besked:

Tryk

for at gentage den aktuelle besked.

Tryk og hold

indtil du hører en signaltone for at gentage den forrige besked.

Spring til næste besked:

Tryk

for at springe til den næste besked.

Slet den aktuelle besked:
Tryk

for at slette den aktuelle besked, mens beskeden afspilles.

Slet alle beskeder:
Når den sidste besked er afspillet hører du to signaltoner. Tryk nu
signaltone. Alle beskeder bliver nu slettet.

indtil du hører endnu en

Udgående beskeder:
Der er på forhånd indtalt en standardbesked (dog ikke på dansk). Du kan optage din egen udgående
besked. Den skal vare mindst 3 sekunder, og må ikke være længere end 60 sekunder. Når du har optaget en
besked, bruges denne automatisk.
Optage:
Tryk
indtil du hører en signaltone. Hold knappen nede og indtal din besked. Hold en afstand på ca.
15 cm. Til mikrofonen.
Displayet viser

.

(Hvis du indtaler en lang besked, vil displayet efter ca. 50 sekunder blinke

, for at vise at du har ca. 10

sekunder tilbage af din besked).
Slip

når du er færdig med at indtale din besked. Beskeden vil nu blive afspillet.

Slet din personlige udgående besked:
Tryk og hold
til du hører en signaltone. Slip
.
Din personlige besked er slettet. Den forud indtalte besked vil blive afspillet.
Fjernbetjening:
Fra de fleste telefoner kan du ringe til din telefonsvarer, for at aflytte beskeder.
Din telefonsvarer her en trecifret kode, som står i bunden af den. Denne skal bruges ved fjernbetjening.
”Toll saver”:
Hvis du har indstillet skydeknappen bag på telefonsvareren til ”TS”, kan du uden samtaleafgift aflytte om
der er beskeder.
Ring til din egen telefon, fra en ekstern telefon.
Hvis der er nye beskeder, besvares dit opkald efter to ringetoner. Hvis der ikke er nye beskeder, besvares
dit opkald efter seks ringetoner. Du kan derfor lægge på efter den tredje ringetone, og derved undgå
samtaleafgiften.
Brug af fjernbetjening:
Ring til din egen telefon, og afvent tonen efter den udgående besked. Indtast din trecifrede kode. Når du
har indtastet den korrekte kode, modtager du en bekræftelse i form af to toner.

Du har nu følgende muligheder:
(Der må ikke gå mere end 20 sekunder mellem de enkelte indtastninger, ellers afbrydes der automatisk).
0

Aktivér telefonsvarerens mikrofon (rumaflytning).

2 Afspil alle optagede beskeder.
2 5 Afspil kun nye beskeder.
Under afspilningen har du følgende muligheder:
7

Spring til næste besked.

8

Gentag aktuel besked.

6

Spring tilbage til forrige besked.

3

Slet aktuel besked.
Stop afspilning.

Efter afspilning af sidste besked høres nogle toner. Indenfor de næste 20 sekunder har du følgende
muligheder:
8

Optag en besked (Indgående besked, memo).

2

Gentag alle beskeder.

3

Slet alle beskeder.

9

Sluk telefonsvareren.

Indtal ny udgående besked via fjernbetjening:
Ring til dit eget nummer, og vent på tonen efter den udgående besked.
Indtast din trecifrede kode. Den korrekte kode bekræftes af to toner.
Tryk 7
Indtal din nye udgående besked efter tonen. Afslut ved at trykke 7
Den nye besked afspilles nu.

igen.

Tænd telefonsvareren via fjernbetjening:
Ring til dit eget nummer, og vent på en signaltone (efter ca. 10 ringetoner).
Indtast din trecifrede kode. Den korrekte kode bekræftes af to toner.
Tryk 9

. Afslut opkaldet.

Slet meddelelser via fjernbetjening:
Ring til dit eget nummer, og vent på signaltonen (efter ca. 10 ringetoner).
Indtast din trecifrede kode. Koden bekræftes af to toner.
For at lave plads, skal du aflytte beskeder og slette dem individuelt, eller slette alle (se tidligere).

Telefonsvareren rengøres med en tør klud.
Undgå brug af stærke rengøringsmidler, eller opløsningsmidler.
Brug udelukkende den strømforsyning, der medfølger til apparatet.
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