
Brugervejledning

AP40
Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole 
og blitzlys



Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad 
for telefonen. Vi anbefaler, at du læser hele brugervejledningen før 
installation og ibrugtagning

Advarsel! 
Denne telefon er beregnet til personer med nedsat hørelse og er 
udstyret med en volumenkontrol til individuel indstilling. Det er vigtigt, 
at telefonen er sat på det laveste niveau, således at forskellige brugere 
kan vælge deres egen styrke. Det er vigtigt, at alle brugere af telefonen 
er bekendt hermed.

OBS! 
For at minimere risiko for at telefonen forstyrres ved lynnedslag, bør 
telefonen slukkes ved voldsomme uvejr.           

Indledning
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Installation af telefonen
Omskifter for 
ventende meddelelser (1)

Tilslutning af vibrator (2)

Tonekontrol indgående lyd (4)

Ophængning af telefonrør
ved vægmontering  (5)  

Styrkekontrol for højttaler (6)

Styrkekontrol 
indgående lyd (7)

Højttaler (8)

Genopkaldsknap for seneste
nummer (9)

TBR (10)

Blitz – Blinkende ringeindikator (11)

Tilslutning af hovedsæt (3)
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Installation af telefonen

Mikrofonafbryder (13)

Omskifter for ekstra tone- og 
styrkekontrol (24)

Tilslutning af strømforsyning (23)

Tilslutning af telefonledning (22)

Hurtigvalgsknapper (21)

Knap til aktivering af ekstra tone- og 
styrkekontrol +40dB (20)

Indstilling af ringestyrke 
(18)

Indstilling af ringe-
signal (17)

Kortnummerknapper (16)

Knap til håndfri samtale
(anvend højttaler / anvend hovedsæt) (15)

Knap for lagring af hurtig- og kortnumre (12)

Lampe for ventende meddelelser (14)

+40dB
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Installation af telefonen

1. Tilslut røret (31) til telefonen
2. Tilslut telefonledningen (25) til telefonen
3. Tilslut den anden ende af telefonledningen til telefonstikket
4. Tilslut telefonstikket til telefonvægstikket
 OBS! Telefonstikket skal sidde yderst, ovenpå andet produkt som
 f.eks. modem, telefonsvarer eller lignende
5. Tilslut strømforsyningen (26) til telefonen og stikkontakten 
Tilslut eventuelt tilbehør; hovedsæt       , vibrator       til telefonen, se side 
13.

Ledning til hovedsæt (33)
udtag Hovedsæt 

(tilbehør)

Skruehul til væg-
montering (32)

Ledning til 
telefonrør (31)

Omskifter TBR
270/100 (34)

Vibrator 
(tilbehør)

Ledning til vibrator (29)

Telefonnummerliste (28)

Ledning til strømforsyning (27)

Strømforsyning
         (26)

Telefonledning (25)

Omskifter 
 T/P (30)

1.

1.7.

6.
4.

5.

Batterikammer (35)

3.

5.

3.
4.

6. 7.

Telefonstik
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Batterier

For at ringesignalet fungerer - selv ved strømafbrydelse - kræves 4 stk. 
AAA/LR03 alkaline-batterier (leveres ikke med ved  køb af telefonen).

OBS!
Tag først strømforsyningen ud af stikkontakten inden du sætter batterier i.

Åbn batterilåget (35) ved forsigtigt at trykke på ”kliklåsen”, f.eks. med en 
lille skruetrækker. Sæt batterierne i og sæt låget på igen.

Læs mere om batterier i afsnittet Tilbehør under rubrikken Batterier, side 
13.

Batterikammer (35)

270 100PT

Ringesignaler og forskellige kombinationer

På højre side af telefonen sidder en knap til indstilling af ringesignal 
(17). Der er 3 forskellige valgmuligheder: afbrudt - lav og høj 

    Ringesignal
    Ringesignal og vibrator (tillbehør)
    Ringesignal og blitzlys

Installation af telefonen



Indstilling af ringestyrke

Ringestyrken kan ændres efter behov med ringestyrkeknappen på 
højre side af telefonen: Afbrudt (Off), lav (Low) og høj (Hi)

Telefonens fabriksindstilling er  høj med melodi nr. 6. 

  Lav Mellem Høj
Melodi Nr 1 1 2 3
Melodi Nr 2 4 5 6
Melodi Nr 3 7 8 9

Melodien kan ændres på følgende måde:

● Løft røret
● Tryk på knappen med symbolet           (12)
● Tryk på knappen med symbolet # 
● Vælg melodi ved at trykke på en af tasterne fra nr. 1 til 9
Den valgte melodi aktiveres ved næste indgående samtale.

OBS! 
For at ringesignalet virker ved strømafbrydelse kræves 4 stk. AAA/
LR03 alkaline batterier (se side 7).

Tone-/pulsval (T/P)

Tone-/pulsvalg (30), se side 6, er fabriksindstillet på tonevalg (T). 
Hvis du ikke hører klartonen, når du forsøger at ringe op, er telefonen 
formodentlig tilsluttet en gammel telefonpulslinie. Sker dette skal Tone/
Puls knappen instilles på Puls. (P) 

  (fabriksindstilling)

Installation af telefonen
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TBR

TBR (34), se side 6, skal være instillet på 100 ms (fabriksindstilling).

Ventende meddelelser

Denne funktion anvendes, når telefonen er tilsluttet  f.eks. en moderne 
hotelomstilling.

Vælg stilling ON på knappen med symbolet       (1) placeret øverst, se 
side 4 for at aktivere funktionen ventende meddelelser.

Den røde lampe (14), som sidder i ringeindikatoren (11), se side 4-5, 
tændes, når du har en ventende meddelelse.

Vægmontering

Hvis du ønsker at montere telefonen på en væg, må du først justere 
ophængning af telefonrøret.

Tag fat i det sorte plaststykke (5), se side 4, som sidder i underkanten af 
den øverste fordybning til telefonrøret, og drej den en kvart omgang. På 
denne måde holdes røret på plads, når telefonen hænger på væggen.

Bor to huller i væggen med 80 mm afstand (anvend målene på side 15 
af denne brugervejledning). Skru skruerne i (og eventuelle plugs). 

OBS! 
Skru ikke skruerne helt i bund, men 6 til 7 mm fra væggen. Hæng 
telefonen op på skruerne og træk telefonen ned for at sikre 
ophængningen.

Teleslynge

Hvis du anvender høreapparat, stil da dit høreapparat på T for tele-
slynge for at udnytte telefonens indbyggede teleslynge.

Installation af telefonen
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Styrke- og tonekontrol (indgående lyd)

Du kan øge styrken og justere tonen på den indgående lyd efter dine 
egne behov. Knappen +40dB (20), se side 5, anvendes for at aktivere 
hhv. de-aktivere indstillingerne under samtalen. Når indstillingen er 
aktiveret, lyser den røde lampe ved knappen +40dB (20).

Justering af styrke og tone
Kontrollér, at den røde lampe ved siden af knappen +40dB (20) lyser. 
Juster tone og styrke med knapperne (4) og (7).

Diskant
+10dB max

Normal

Bas
+10dB max

+30dB max

  0dB
20dB*

20dB
40dB*

Besvar indgående samtaler

Med telefonrør
Når telefonen ringer, løft røret. Når samtalen er slut, lægges røret på.

Med hovedsæt (tilbehør, se side 13)

Hvis du vil anvende hovedsæt, når telefonen ringer, tryk på tasten 
med symbolet          (15) for at svare. Tryk på tasten med symbolet             
igen for at afslutte samtalen.

OBS! Når omskifteren med symbolet      (24), som sidder øverst på 
telefonen, se side 5, er i stilling ON, aktiveres de individuelle indstillinger,  
hver gang nogen anvender telefonen. Når omskifteren med symbolet      
er i stilling OFF, skal de individuelle ind-stillinger aktiveres ved at trykke 
på tasten +40dB (20) på forsiden af telefonen. 

Anvendelse af telefonen
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Foretag en opringning

Med telefonrør
1. Løft røret og vælg det ønskede nummer 
2. Efter afsluttet telefonsamtale lægges røret på

Med hovedsæt (tilbehør, se side 13)
1. Tryk på knappen med symbolet          (15), se side 5, og vælg det 
     ønskede nummer
2. Tryk på knappen med symbolet          igen for at afslutte samtalen

Opringning med hovedsæt

Tryk på knappen med symbolet          (15), se side 5, og vælg det 
ønskede nummer. Tryk på knappen med symbolet        , hvis ingen 
svarer eller for at afslutte samtalen.

Håndfri opringning / anvend højttaleren

Tryk på knappen med symbolet         (15) for at aktivere højttaleren. Tal 
med almindelig styrke. Højttalerens styrke kan justeres med knappen 
VOLUME, som sidder på venstre side, mens samtalen er i gang. Tryk 
på knappen med symbolet         igen for at afslutte samtalen.

Løft røret for at de-aktivere den håndfri funktion, mens samtalen er i 
gang.

Tryk på knappen med symbolet          (15) for at aktivere den håndfri 
funktion, mens samtalen er i gang, læg røret på og fortsæt samtalen.

Genopkald

Løft røret (eller anvend højttalere/hovedsæt som beskrevet herover), og 
tryk på knappen med symbolet          (9), så ringes det senest anvendte 
telefonnummer op (fungerer ikke for hurtigvalgs- og kortnumre).

Anvendelse af telefonen
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Mikrofonafbryder - Mute

Hvis du vil sige noget til en person ved siden af dig, som du ikke ønsker 
den person, som du taler i telefon med, skal høre, holder du tasten med 
symbolet        (13) nede. Du hører stadig, hvad personen du taler med 
siger, men denne kan ikke høre, hvad du siger. Slip tasten for at gå 
tilbage til normal telefonsamtale.

Anvendelse af knapperne med symbolerne * og #

* og   # er serviceknapper, som kan anvendes i nyere digitale telefon-
systemer. Kontakt venligst din telefonoperatør for yderligere information.

Indtast hurtigvalgs- og kortnumre

Telefonen kan lagre 12 telefonnumre, heraf 3 hurtigvalgsnumre. Brug max 
21 cifre for hvert telefonnummer.

De 3 hurtigvalgsknapper er ekstra let genkendelige med de tydelige 
knapper P1, P2 og P3 (21) placeret øvert på telefonen. Vi anbefaler, at du 
indlagrer disse numre, samtidig med, at du installerer telefonen. Disse tre 
knapper er velgnede til brug for nødkald, hjemmepleje og lignende.

Sådan indtaster du hurtigvalgs- og kortnummerknapper
● Løft røret (eller anvend højttalere/hovedsæt som beskrevet på side 11)
● Tryk på knappen med symbolet            (12)
● Vælg og tryk på en af knapperne P1, P2, P3 (21) eller en af knapperne 
 M1, M2, ..., M9 (16)
● Indtast nummeret
● Tryk på knappen med symbolet            igen
● Nummeret er nu lagret på den knap, du har valgt
OBS! Hvis du kobler telefonen fra - altså trækker stikkene ud - for-
svinder de lagrede data i løbet af et par timer. Hvis du vil ændre et 
telefonnummer, forsvinder det gamle automatisk, når du indtaster et nyt 
nummer, som beskrevet ovenfor.

Anvendelse af telefonen
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Ring på et hurtigvalgs- eller kortnummer

Løft telefonrøret (eller anvend højttaler hhv. hovedsæt som beskrevet 
på side 11) og tryk på en af hurtigvalgsknapperne P1, P2, P3 (21) eller 
kortnummerknapperne M1, M2, ..., M9 (16). Telefonen vælger så det 
nummer, som er gemt på den respektive tast.

Anvend telefonregistret, som fi ndes under telefonen, for at notere de 
gemte numre.

Anvendelse af telefonen

Telefonrør tilpasset personer med konduktivt høretab

Hvis du har et konduktivt høretab, kan du udstyre telefonen med et speci-
elt tilpasset telefonrør, Direct Vibe®. Placer røret foran eller under dit øre 
- alternativt bagved - og fi nd det område, som passer dig bedst. Hvis  du
er normalthørende, kan dette rør anvendes som et almindeligt telefonrør.

Hovedsæt

Telefonen kan udstyres med hovedsæt med mikrofon       , se side 6. Når 
der anvendes hovedsæt, aktiveres højttalertelefonen og højttaler lyden 
(6), se side 4, bør sættes på svag. Tal i mikrofonen på sædvanlig vis.

Batterier 

Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V. 4 stk.

Vibrator

Telefonen kan forsynes med en vibrator        , se side 6. 

Når telefonen ringer, aktiveres vibratoren automatiskt, hvis telefonen  
indstilles på ringesignal og vibrator        , se side 4-7.

6.

7.

Tilbehør
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Hvis telefonen ikke fungerer

● Kontrollér, at alle stik er sat rigtigt i. Det er særligt vigtigt, at telefon-
 rørets modularkontakter er trykket rigtigt i, ellers er der risiko for, at   
 den  du taler med, ikke kan høre, hvad du siger. Test ved at trække i  
     ledningen, den må ikke løsne sig. 
● Kontroller omskifterknapperne på telefonens underside:
 - TBR (34) skal være indstillet på 100 (se side 6 og 9)
 - Tone- og pulsvælger (30) skal være indstillet på T (tonevalg) hvis      
          telefonen er tilsluttet en moderne telefonlinie (se side 6 og 8)
● Du kan kun ændre tone og styrke, når den røde lampe ved  knappen 
 +40dB (20) på telefonens overside er tændt (se side 5)
● Kontakt venligst forhandleren hvis ovenstående forslag ikke løser    
     problemet
OBS! Produktgarantien omfatter ikke fejl, som er opstået ved indgreb i 
produktet, uforsigtighed, forkert tilslutning og montering eller lignende, 
se side 16.

Drift og vedligehold

Telefonen kræver normalt ikke vedligehold. Hvis den bliver beskidt, tør
da telefonen med en let fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler 
eller stærke rengøringsmidler. Stil ikke telefonen, hvor den udsættes 
for stækt sollys, varme eller fugt. Pas på, at du ikke taber telefonen på 
gulvet.

Øvrigt
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Miljø og genbrug         

Afl ever brugte batterier som krævet i gældende miljøforskrifter. Hvis du 
følger ovenstående anvisning medvirker du til at skabe et bedre mijø.

80
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Øvrigt
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Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.:  4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk
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Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter 
købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes neden-
stående 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 an-
vendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, 
der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS 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 pro-
duktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår 
fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen 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 Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom
på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsom-
kostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte repara-
tionstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, 
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 leveringsbe-
tingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Garanti


