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* Det kan hende at innholdet ikke ser nøyaktig likt ut som på bildet.

Norsk
1.

Opp / Ubesvarte anrop

6. * og tastelås
7.

Pantone White
# og ringesignal av/på

2. Venstre menyknapp / OK

8. Telefonbok

3. Svarknapp

9.

4. Ned / Slå nummer på nytt

10. Avslutt samtale og av/på knapp

5. Slå nummer på nytt

11. Høyre menyknapp / Tilbake /
Internsamtale

R Repetisjonsknapp (PBX funksjon)

Fomular_ Doro_ Artwork_ TAM/BUZZER_FOR

Installasjon
Denne enheten er beregnet for det analoge telefonnettet tiI AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Oppkobling
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koble strømadapter og telefonkabel til baseenheten. Sett så kontaktene inn i sine
respektive veggkontakter.
Sett batteriene (1.2V NiMH) inn i henhold til markeringer.
Plasser telefonen i baseenheten med fronten vendt utover for å lade (24 timer den første
gangen).
(venstre menyknapp).
Trykk
Bla { / } til HS SETTINGS.
Trykk OK (venstre menyknapp).
Bla til LANGUAGE. Trykk OK.
Bla til DANSK/NORSK. Trykk OK.
flere ganger for å komme ut av menyen.
Trykk L eller

MERK!
Bruk telefonkontakten som følger med. En kabel fra en annen telefon er kanskje ikke kompatibel.
Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen.
Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Dato/Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trykk
(venstre menyknapp).
Bla { / } til INDSTILLING. Trykk OK.
Bla til DATO & TID. Trykk OK.
Bla til ANGIV KLOKKE. Trykk OK.
Angi klokkeslett. Trykk OK.
Bla til ANGIV DATO. Trykk OK.
Sett inn riktig dato (DD-MM-ÅÅ). Trykk OK.
flere ganger for å komme ut av menyen.
Trykk L eller

Formatet på dato/tid kan også velges i denne menyen.

4

Batteri

Når batteriene er nye (under 6 mnd) og fulladet (10 timer) har de en brukstid på 100 time
standby og ca 10 timers taletid. Full batterikapasitet oppnås først etter at batteriene har vært
ladet 4-5 ganger. Batteriene kan ikke bli overladet eller ta skade av å ligge “for lenge” til
lading. Ved helt utladet batteri kan det ta opp til 5 minutter før displayet lyser.

Advarsel!

Eksplosjonsfare hvis et batteri erstattes med feil type batteri. Bruk bare originale batterier. Garantien dekker ikke skade som følge av at feil batteritype er brukt.

Merk!
Når batterinivået er for lavt, eller avstanden til baseenheten er for stor, kan ikke telefonen
koble opp linjen. Ikke plasser baseenheten nær annet elektronisk utstyr, i direkte sollys
eller ved annen sterk varme! Dette for å redusere faren for eventuelle forstyrrelser. Det er
normalt at apparatet blir varmt under lading, og helt ufarlig.
Brukte batterier må kastes på forsvarlig måte.

Batteriindikator LED

Når batteriene er nesten helt utladet vil
tale.

blinke og et varselsignal vil høres under en sam-

Merk at batteriindikatoren i displayet blinker så lenge telefonen lades og når ladingen er ferdig
vil indikatoren lyse konstant.

Rekkevidde

Telefonens rekkevidde er normalt mellom 50 og 300 meter, avhengig av om radiobølgene som
overfører signalene møter noen hindringer eller ikke. Rekkevidden kan også forbedres ved å vri
hodet slik at telefonen holdes i retning mot baseenheten. Lydkvaliteten forringes jo nærmere
rekkeviddegrensen du kommer, før samtalen brytes helt.
Symbolet 6 vises innenfor rekkevidden og blinker/slukker utenfor rekkevidden.

Eco Funcionality (Miljøvennlig)

Vi har tatt i bruk ECO FUNCTIONALITY symbolet for å hjelpe kundene våre til å finne produkter
i vårt sortiment som har redusert påvirkning på miljøet. Produkter med dette symbolet har følgende egenskaper:
• Redusert strømforbruk både ved bruk og i hvilemodus.
• Justerbar sendestyrke avhengig av avstanden fra baseenheten.
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Betjening
Telefonen er også spesialdesignet for å virke sammen med trådløse Widex høreapparater. Dette
innebærer at lyden fra telefonen overføres direkte til høreapparatet (ene) dine. Når du plasserer
telefonen nær ett av ørene dine, vil du høre en “ding dong” lyd som indikerer at denne funksjonen er aktivert. Når telefonen kommer utenfor rekkevidde, vil høreapparatet(ene) returnere automatisk til program 1 (vanligvis Master programmet).
Hvis lyden fra telefonen er for svak eller sterk, kan du justere volumet på telefonen ved å bruke
opp/ned knappene. Trenger du nærmere informasjon, vennligst kontakt Medisan AS eller stedet
der du fikk telefonen utlevert.
For personer som ikke bruker høreapparater virker telefonen som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Menyknapp

Merk at de to øverste knappene like under displayet er “menyknapper”. Deres funksjon vises i
displayet rett over dem.

Ringe ut
1.
2.

Slå nummeret du ønsker å ringe. Slett et tall, hvis nødvendig, med høyre menyknapp C.
Trykk q for å ringe. Trykk L for å avslutte samtalen.

Motta samtale
1.
2.

Vent til selve telefonen begynner å ringe.
Trykk q for å svare. Trykk L for å avslutte samtalen.

Volumkontroll

Volumet kan endres underveis i en samtale { / }.

Repeter nummer

Trykk r . Bla blant de 5 siste ringte nummer { / }. Trykk q.

Mute

Mikrofonen kan slås på/av underveis i en samtale med C (høyre menyknapp).

Søk etter telefonen

Telefonen vil ringe når du trykker på J på baseenheten. Signalet vil stoppe automatisk etter en
stund eller hvis du trykker på L knappen på telefonen eller J knappen på baseenheten.

Midlertidig stille modus

Når noen ringer kan du trykke på C (høyre menyknapp) for å slå av ringesignalet på telefonen.
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Telefonbok

Du kan lagre inntil 20 nummer/navn. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vil navnet
på lagrede innringere vises ved innkommende anrop. Det er mulig å velge ulike ringesignaler for
nummer/navn som er lagret i telefonboken (forutsetter at du abonnerer på tjenesten nummervisning).

Lagre navn/nummer i telefonen
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk b . Trykk .
Bla til LAGRE NY. Trykk OK.
Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for ønsket bokstav. Trykk OK.
Tast inn telefonnummer inklusiv retningsnummer. Slett et tall, hvis nødvendig, med høyre
menyknapp C. Trykk OK.
Bla til ønsket ringesignal. Trykk OK.

Slik bruker du telefonboken
1.

2.

Trykk b . Bla mellom de lagrede numrene med { / }. Du kan også hurtigsøke i
telefonboken ved å trykke på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første
bokstaven.
for andre alternativer.
Trykk q for å ringe opp, eller trykk

Rediger nummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trykk
(venstre menyknapp).
Bla { / } til KONTAKTER, trykk OK.
Bla til navnet du ønsker å redigere, trykk .
Bla til REDIGER, trykk OK.
Kontroller at navnet er riktig, trykk OK.
Nummeret vil vises med markøren blinkende på slutten av nummeret.
Trykk C for å gå tilbake/slette nummeret.
Tast inn det riktige nummeret, trykk OK.
Velg ønsket ringesignal, trykk OK.

Slette et nummer
1.
2.
3.
4.

Trykk
(venstre menyknapp).
Bla { / } til KONTAKTER, trykk OK.
Bla til navnet du ønsker å slette, trykk
Bla til SLETT, trykk OK.

.
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Nummervisning for innkomne og tapte anrop

På displayet ser du hvem som ringer og du kan se de 10 siste ubesvarte anropene til telefonen.
NYE ANROP vises i hvilestilling og  i listen angir ubesvart anrop. Funksjonen krever at du
abonnerer på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør.

Avlesing og oppringing
1.
2.

Trykk { . Bla til ønsket posisjon med }.
for alternativer (
Trykk q for å ringe, eller trykk

= tilbake).

Slette anrop eller hele anropsloggen
1.
2.
3.
4.

Trykk { . Bla til ønsket posisjon med }
(venstre menyknapp).
Trykk
Bla } til SLETT, eller bla til SLETT ALT hvis du vil slette alle numrene, trykk OK.
Hvis du velger SLETT ALT vil BEKREFT vises i displayet, trykk OK.

Nummervisningsmeldinger
I tillegg til nummervisning kan følgende meldinger dukke opp:
NR MANGLER Ukjent nummer, for eksempel ved anrop fra utlandet.
SKJULT NR
Hemmelig nummer. Sperret mot visning.
a
Beskjedindikasjon fra for eksempel Telenor Telesvar*
*For å slette beskjedindikatoren: Trykk { , hold deretter 4 trykket ned.
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Innstillinger
Funksjoner

1. Trykk . Bla til INNSTILLING. Trykk OK.
2. Bla til ønsket funksjon, f.eks. SPRÅK. Trykk OK.
3. Bla til ønsket innstilling. Trykk OK.
i hvilestilling. Når alarmen utløses høres et
ALARM
Aktivert alarm vises med
lydsignal i 45 sekunder. Ved et vilkårlig tastetrykk slås alarmen av. Hvis
SNOOZE er aktivert vil alarmen starte igjen etter ca 7 minutter. Slå alarmen av
permanent via menyen eller ved å holde L nede i noen sekunder. Volumet
følger det innstilte ringevolumet.
RINGESIGNAL Telefonens ringesignaler.
INT/EKST=intern/ekstern.

Merk!
Melodi 2,3,4… kan fortsette i opptil 8 sekunder dersom anropet besvares fra en annen
telefon. Hvis du ønsker å unngå dette, velg melodi nummer 1.
SIGNALER

Alle varselsignalene kan deaktiveres hvis ønskelig: TASTETRYKK, SVAKT
BATTERI og UTENFOR REKKEVIDDE.
SPRÅK
Språkinnstillingen er beskrevet i kapitlet Oppkobling.
EGET NAVN
Teksten som vises i hvilestilling.
NAVN/KLOKKE Vise navn eller klokke i hvilemodus.
AUTOSVAR
Anropet besvares idet telefonen løftes av basen.
DATO & TID
Innstilling av dato og tid. Formatet på dato/tid kan også endres.

Systeminnstillinger

1. Trykk . Bla til SYSTEM. Trykk OK.
2. Bla til ønsket funksjon. Trykk OK.
3. Oppgi ønsket innstilling. Trykk OK.
AVREGISTRER Avregistrere telefonen.
ADVARSEL: En avregistrert telefon kan ikke lenger brukes sammen med
systemet!
R-TASTTID
MIN = Norge (100ms)
PIN-KODE
Ved levering er Systemets PIN-kode 0000. Koden (f.eks. 0000) kan endres.
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Utvidet system
(to eller flere telefoner– også i kombinasjon med andre telefoner)

Anropsnummer for intern samtale står i displayet i hvilestilling. Baseenheten bør plasseres “i
midten” slik at dekningsområdet blir om lag like stort for hver av telefonene.

Intercom / intern samtale
1.
2.

Trykk
(høyre menyknapp).
Ved bruk av mer enn to telefoner: Oppgi numrene til de ønskede telefonene 1- 5 eller
trykk 9 for alle.
En tone høres hvis du får et eksternt anrop under en intern samtale. Avslutt den interne samtalen med L , og besvar deretter det eksterne anropet med q.

Overføre samtaler/konferanse mellom telefoner
1.
2.
3.
4.

En ekstern samtale pågår.
Trykk . Bla til INTERNANROP. Trykk OK.
Ved bruk av mer enn to telefoner: Oppgi numrene til de ønskede telefonene 1- 5 eller
trykk 9 for alle.
Overføre: Trykk L , for konferanse: hold * nede.

Registrer flere, GAP-kompatible telefoner

Den medfølgende telefonen er allerede registrert i baseenheten. Du kan registrere inntil 4
ekstra GAP-kompatible telefoner til baseenheten.

Merk!
Denne modellen er GAP (Generic Access Profile) kompatibel, noe som betyr at både telefonen og baseenheten kan brukes sammen med andre GAP-kompatible apparater, uavhengig
av produsent. GAP-protokollen garanterer imidlertid ikke tilgang til alle funksjoner. Ekstra
telefoner blir ikke tilgjengelige som ekstrautstyr.
1.
2.
3.
4.

Hold nede J på baseenheten i ca 6 sekunder.
Trykk . Bla til REGISTRERING. Trykk OK.
Oppgi PIN-koden til baseenheten (f.eks. 0000). Trykk OK.
Hvis REGISTRERINGEN er vellykket, går telefonen tilbake til hvilestilling innen ett minutt.
(Beskrivelsen retter seg etter navigasjonsmenyen til PHONE-DEX telefon. Hvis du ønsker å
registrere en annen type telefon, vennligst følg den respektive navigasjonsmenyen.)
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Feilsøking
Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.

Nummeret vises ikke når telefonen ringer
• Denne funksjonen krever at du abonnerer på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør.

Varseltone /kan ikke ringe
• Batteriene kan være nesten utladet (lad opp telefonen).
• Telefonen kan være i utkanten av rekkevidden; flytt deg nærmere baseenheten.

Telefonen virker ikke
• Kontroller at strømadapter/telefonledning er riktig tilkoblet.
• Kontroller at batteriene i telefonen er ladet opp.
• Plugg en annen, feilfri telefon inn i teleuttaket for å sjekke at linjen er i orden.

Telefonen fortsetter å ringe
• Noen av telefonens ringesignaler følger ikke signalet fra linjen, hvilket betyr at signalet kan
fortsette i opp til 8 sekunder etter at en samtale er besvart.
Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du forhandleren der du
kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.
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Garanti og tekniske data
Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den
maksimale grenseverdien i henhold til WHO er 2 W/kg (per 10 g vev). Denne telefonen har en måleverdi på
0,04 W/kg (per 10 g vev). Nær baseenheten, dvs. innenfor 20 % av maksimal rekkevidde, reduseres SARverdien til ca. 0,02 W/kg (per 10 g vev).

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at PHONE-DEX overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i
direktiv 1999/5/EU (R&TTE), 2002/95/EU (ROHS).
Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med forhandleren
ved eventuell reklamasjon. Garantiservice innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre
påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på
brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.
Batterier er forbruksartikler, og omfattes ikke av noen form for reklamasjonsrett.
Dersom andre batterier enn originalbatterier benyttes, gjelder heller ikke reklamasjonsretten.

12

PHONE-DEX

Norsk
V. 1.2

Medisan AS
PB 5073 Majorstua
0301 Oslo
Tlf: 22 59 90 40

¡9 514 0200 011,¤ ¡#02v¤

Printed by HTO / 2012-05
9 514 0200 011 #02

