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1: Menu  
 
2: Slet / afslut  
 
3: OK for af godkende valget 
 
4: Pil op og ned i menuen  
 
5: Foto opkalds taster  
 
6: Hurtig opkalds taster  
 
7: Opkalds liste  
 
8: Telefonbog  
 
9: 2 knaps opkalds funktion (+ tast 0-9) 
 
10: R-tast (flash)  
 
11: Genopkalds tast  
 
12: Boost funktion lyd (+ 40 dB)  
 
13: Håndfri tast—medhørs tast  
 
14: Lampe lys ringeindikator  
 
15: Volume kontrol  
 

Batterier.  
Telefonen bruger 4 stk. AA batterier, for at displayet virker, som sidder på 
under siden af  telefonen.  
Når de er ved at være brugt vises det i displayet.   
1.Skift af batterier: tag telefonledningen fra og fjern låget til batteri  
2. Sæt de nye batterier i og låget på igen. Vær sikker på de sidder rigtigt  
3. Sæt telefonledningen i telefonen igen   
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1. Klargøring 
 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i siden af basen  

med spiralledningen. 
         2. Tilslut telefonen til telefonstikket (se billede) 

2. Monter telefonen på vægen  
Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan mon-
teres på vægen. Ved montering på væg, følg nedenstående 
vejledning.  

 
1. Før det medfølgende monteringsbeslag(2) ind i hullerne 

bag på telefonen (3). Sørg for at plastkrogene(1) sidder fast 
i begge huller.  

2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen  
    for at låse den. 
    Skub holderen til telefonrøret op og vend den om. Skub  
    derefter holderen på plads igen.  
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     Telefon opsætning  
 
        Menu kommer frem i displayet idet man tænder           
        telefonen.  
        Telefonen går tilbage til standby efter 60 sek., hvis         
        den er inaktiv eller du trykker på ”telefonbog”. 
        Godkend ved at trykke OK og næste valg er muligt.  
        Tryk ▲  ▼  for at vælge.  
        Du kan altid vende tilbage til opsætning ved at trykke på       
        menu tasten.  
 
       1. Tryk menu  
       2. Engelsk kommer nu frem i displayet 
       3. Vælg dansk ved at bruge ▲  ▼  og tryk OK  
       4. Vælg LCD kontrast nr. 2 = normal og tryk OK  
       5. Indstilling af uret (00-23) ved at bruge ▲  ▼ og tryk OK    
 
 
        6. Vælg nu minutter ved at bruge ▲  ▼  og tryk 
           derefter OK  
        7. Vælg nu dag ved at bruge ▲  ▼  og derefter OK  
        8. Vælg måned. Brug ▲  ▼  og derefter OK                           
        9. Flash time. Vælg ved at bruge ▲  ▼ og derefter OK 
 
        10. Nyt opkald ind. I displayet tast OK. Tænd eller sluk 
            for lampe indikatoren for nye opkald. Vælg ON/OFF 
            og tast da OK. 
        11.Service liste. Tast OK. Brug ▲  ▼  til at vælge  
             nummer, og tast OK. Indtast nu navn for servicen  
             og tast OK.  
 
        Indstilling af tid, sprog eller kontrast. 
        Ønsker du at ændre tid, dato, sprog osv. senere,  
        gentag da de forskellige trin. 
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Modtag opkald  

       Løft røret når telefonen ringer eller tryk på medhør.    

       Opkald fra telefonen, løft røret og afvent klartone. 

       Vælg opkaldsmetode. 

       Tast telefon nr. på nummertasterne.  

       Tryk genkald for at ringe til det sidste nummer.  

       Tryk på en af fototasterne eller M1-M4, for at ringe til et gemt nr.  

       Tryk   efterfulgt af en af nummertasterne for at ringe til 

       gemte nr., der ikke er kodet til fototaster, men på tasterne 0-9.  

       Afslut et opkald ved at lægge røret på.  

 

Forstærker og modtager volumen kontrol. 

       Telefonvolumen kan indstilles til at øges med  

       op til +40 dB max under samtalen. Tast +40dB  

       knappen og boost lampelyset bliver tændt.  

       Du kan justere volumen på telefonrøret ved at dreje  

       på som sidder under røret på selve telefonen. 

       Man kan på alle tidspunkter slå boost til eller fra ved  

       at trykke på den røde +40dB lampe tast.  

       Boost tasten holder op med at lyse og lydstyrken  

       bliver normal styrke igen.  

 

       Efter opkaldet, når røret er lagt på, vil volumen gå  

       tilbage til normal indstilling.  

       Advarsel: for høj lyd på dit høreapparat kan skade din 

       hørelse  
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     Displayet.  

      I standby tilstand er tiden og datoen fremme.  

      Det totale antal af opkald der er blevet lageret i  

      indgående opkald og antal af nye opkald.  

 

      Timer: under ethvert opkald er der en tidstæller, så 

      man hele tiden kan følge med i, hvor længe man har  

      talt.  

 

      Fortag et opkald: normalt opkald  

      1:  Løft røret  

      2:  Tast nummeret du ønsker at ringe til.  

          Før opkaldet kan du indtaste det nr. du ønsker og evt. ændre 

          eller slette dette ved at taste på slet  
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      Genopkald:  
      Lader dig ringe op til det sidste nr. du har haft ringet til.  
      Løft røret og tryk genopkalds tasten (tast nr. 11). 

 

     Håndfri funktion:  
       1. Tryk højtaler tasten (tast nr.13) for at aktivere det  
       2. Tast det nr. du vil ringe op  
       3. Tryk på tasten igen for at afslutte.  
          Man kan skifte imellem håndfri og håndset i løbet af  
          samtalen ved at løfte røret eller på tasten for håndfri. 
          Undgå altid høj baggrunds musik, støj osv. når denne  
          funktion er aktiv.  
        
       Ringe volumen kan justeres på siden af telefonen  
 
       Ved at skrue op eller ned på  
       Sæt den enten på høj, lav eller OFF. 
       Tone kontrol kan også justeres på siden af telefonen.  
       Det samme med højtaler volumen. 

        
     Hurtig opkald:  
       Telefonen har 6 et-tasts og 10 to-tast hurtigopkalds  
       taster. Når man har gemt et nr. under disse, skal man  
       kun taste en eller to taster for at foretage et opkald.  
      
       1. Tast nr. er M1-M3 og de 3 foto taster. To-tast numre ligger  
          på tasterne 0-9. Et foto eller symbol kan lægges under  
          de 3 transparente fototaster, så det er nemmere at se hvem 
          man ringer op. 
          
        Direkte opkald  
         Man kan bruge de 3 foto taster (5) eller de 3 M1-M2-M3 
         (6) som hurtig opkald.  
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Fototaster 

For at indsætte et billede i fototast knapperne, skal du blot tage den 
beskyttende ramme op, indsætte billedet og sætte rammen på 
igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overensstemmelseserklæring 

Switel er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE. 
Switel henviser til deres egen hjemmeside, hvis man ønsker at læ-
se den fulde overensstemmelseserklæring.  

Ring fra telefonbog. 
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Gem et hurtig opkalds nr. 
1.Tast menu og hold den til gem nr. kommer frem 
   i displayet   
2. Indtast nummer, og tryk på menu tasten  
3. Indtast navn og tryk på menu. Nu står der gem  
   på plads? i displayet  
4. Vælg en af de 3 foto taster eller M1-M3 ved at  
   trykke på den tilsvarende tast. GEMT står nu i  
   displayet  
 

Speed dial/hurtig opkald  

1. Tryk på en af de 3 foto taster eller M1-M3. Det  
   gemte nr. på tasten kommer nu frem i displayet 
2. Løft røret og tryk OK eller tast 13 håndfri funktion 
 

Gem to-tast nr. 

1. Tryk og hold på menu tasten. Gem nr. står nu i  
   displayet  
2. Indtast telefon nr. og tryk menu  
3. Indtast nu navn og tryk menu. Placering står nu i  
   displayet  
4. Vælg et nr. fra 0-9 og tryk på det tilsvarende nr. 
   Gemt står nu i displayet  
 

To tast opkald. 

1. Løft røret  
2. Tryk på tast               plus det valgte nr. 0-9  
   og telefonen ringer op  
 
 

 
 
 
 



Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel 
www.telecall.dk 

 
 

 Telefonbogen.                 
 Man kan gemme op til 50 kontakter i telefonbogen.  
         Kontakterne ligger i alfabetisk orden. Hvert navn kan være  
         op til 16 tegn langt og op til 22 tal.  
         Hvis dit abonnement inkluderer det, vil der være navn og nr.  
         fremme i displayet når du modtager et opkald (dette gælder  
         for de nr. gemt i telefonbogen eller telefonens hukommelse). 
         NB. For at åbne telefonbogen skal symbol 8 være fremme  
         i displayet.            
 
 
 
 
 

          Gem et nr. i telefonbogen 

         1:Tryk  
  
         2.Tryk og hold menu tast til der står gem i displayet  
         3.Indtast telefon nr. og tryk menu  
         4. Indtast navn, tryk på den tilsvarende taltast en eller flere    
     gange for at få bogstaver frem       
         5. Tryk på menu og nu vil der stå gemt i displayet.  
            Skal du bruge mellemrum i navnet  tryk på ▲(op tast /4).    
     Fejlindtastning kan slettes med slet tasten.      
              
 
 
      
 
 
 
 
 
 
    
  
          
         
            
         

Tast 
1 space  +  &  -  /  1 
2 A  B  C  2 
3 D  E  F  3 
4 G  H  I  4 
5 J  K  L  5 
6 M  N  O  6 

Tast 
7 P  Q  R  S  7 
8 T  U  V  8 
9 W  X  Y  Z  9 
0 ,  .  :  ;  ?  0  
* ‘  @  (  )  *   
# $  _  %  !  # 



Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel 
www.telecall.dk 

 Ring fra telefonbogen  

      1.Tryk      

        2. Brug pil ▲  ▼hurtig søg ved at taste på tal, tast for at søge   
 på forbogstav 

        3. Tryk OK og løft røret                 
Rediger en kontakt  

        1.Tryk            

        2. Brug pil ▲  ▼for at finde det du ønsker  

        3.Tryk og hold menu til der står rediger i displayet  

        4.Tryk og hold menu  

        5. Ret/slet det du ønsker ved  at bruge slet tast ▲  ▼ og 
 tryk menu  

        6. Ret/slet navn i navnelisten og tryk menu. Gemt står nu i    
    displayet                 

Slet kontakt 

        1.Tryk   

        2.Find den ønskede kontakt ved at bruge  ▲  ▼  

        3. Tryk på slet tasten. Hold nu slet tasten nede til nr. er slettet. 
 Tip: ønsker du alle kontakter slettet, hold da tasten nede til 
 slet alt står i displayet.      

Find mistet opkald.  

        1.Tryk på CID tasten (7)  

        2. Brug ▲  ▼  til at finde det nr./kontakt  

        3. Tryk OK og løft røret                                                             
Flyt telefon nr. til telefonbogen. 

        1.Tryk CID (7)  

        2. Brug ▲  ▼ til at finde det ønskede nr.  

        3. Tryk og hold menu tasten indtil der står copy nr.   

        4. Tryk og hold menu nede igen til der står gemt   


