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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:SOS Tast  
 
9:Telefonbog  
 
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  
 
16:Fjernbetjent nødkalds enhed 
 

Batterier.  
Telefonen bruger 4 stk. AA batterier for at displayet virker som sidder på 
under siden af  telefonen  
Når de er ved at være bruget 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  
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Klargøring 
1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i siden af basen 

med spiralledningen 
        2. Tilslut strømforsyningen til telefonen ved mærket  
             DC9V/300mA  i bunden af telefonen og derefter  
             tilslut den til stikkontakten  
        3. Tilslut nu telefonledningen i stikket på undersiden af  
          telefonen og derefter i telefonstikket i vægen 
        4. Løft røret og tjek om der er klar tone  
        5. Stil nu telefonen og tilpas displayet i vinkel så det passer  
           dig  

        Monter telefonen på væggen  
        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  
 
Indstilling af Sprog / Language 
      Tryk på menu og brug ▲  ▼ til der står sprog i displayet tryk så 

OK 
       brug ▲  ▼ igen til at vælge det ønsket sprog og tryk da OK for  
       at godkende  
 
Indstilling af ring Melody / Melodi   
       Tryk menu , og brug ▲  ▼ indtil der står RING MEL i displayet  
       tryk OK. 
       Telefonen har 3 ringe melodier at vælge imellem for at vælge 
       tryk ▲  ▼ knappen tryk OK når du finder den du ønsker.  
       Ringemelodien bliver afspillet når du vælger den  
 
Indstilling ring volumen 
        Tryk menu ,og tryk da ▲  ▼ knap til der står vis ringe vol 
         i displayet. Tryk OK og tryk ▲  ▼ knap for at vælge den  
         ønsket styrke (5xVolume) og tryk OK for at godkende  
  
Indstilling af boost  
        Tryk menu og ▲  ▼ til der står boost lock i displayet  
        og tryk OK tryk på ▲  ▼ for at godkende  
        default er off 
 
Indstilling af remote pendant / nødkalds enhed  
        Telefonen kommer med en nødkalds enhed  
         som allerede er sammenkoblet med telefonen. 
         En ny enhed skal altid parres med telefonen igen  
         1. Tryk menu, og brug ▲  ▼ knappen til der står nødkald 
         2. Tryk OK  
         3. Vælg parring eller slet ved at bruge ▲  ▼ og godkend med 
            OK knappen. 
            Hvis du vælger parring vil der stå parring i displayet  
            for 3 sek. For at starte parring tryk og hold alarmknappen 
            (armbåndet) i et sek. til du ser OK i displayet. Du kan                       

     gentage det overstående op til 5 gange og i alt parre op  
            til 5 enheder. 
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Indstilling af nødkald forsat  

           4. Hvis ingen af nødkalds enhederne er tilkoblet rigtigt  

              vil du kunne se ERROR i displayet. Gentag da fra trin  

              1 af igen.  

Slet en enhed / delete devices 

             Hvis du vælger slet vil enheden slette alle parringer.  

             Efter sletning vil du være nødt til at parre alle enheder  

             igen inkl. hoved enheden. Tryk på  for at exit  

             indstilling    

 

Indstilling af LCD kontrast  

           1. Tryk på menu, og brug ▲  ▼ til der står kontrast i  

             displayet, tryk OK og brug ▲  ▼ til at vælge den  

             ønskede kontrast og godkend med OK  

 

Indstilling af Time/date  ur/dato  

            1. Tryk menu og brug ▲  ▼ til der står tid/dato i displayet 

              og tryk OK 

            2. For at indstille tiden brug ▲  ▼ for at få den rigtigt time  

               tryk OK for at gemme og cursor hopper frem til minutter 

            3. For at indstille minutter brug ▲  ▼ for at få den rigtige  

               tid frem. Tryk OK for at gemme og cursor hopper frem 

               til dag  

            4. Brug ▲  ▼ for at indstille dag og tryk OK for at gemme.  

               Cursoren hopper frem til måned nu   

            5. Brug ▲  ▼ for at indstille måned og tryk OK for at gemme 
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Indstilling af New call / nyt opkald lampe on/off 

          Tryk menu og brug ▲  ▼ til der står call led i displayet.  

           Tryk OK og brug  ▲  ▼ til at vælge on eller off og  

           godkend med OK 

 

Indstilling af keytone / Talende taster on / off 

           Tryk menu og brug  ▲  ▼ knappen til der står shows 

            vis keytone i displayet, tryk ok og tryk on eller off   

            og godkend med OK  

 

Indstilling af tone/pulse  

           Tryk menu, brug  ▲  ▼  kappen til der shows/står  

            tone/pulse i displayet,tryk OK, tryk on/off for at vælge  

            og godkend med OK  

 

 

Indstilling af voice on/off  

             Tryk menu, og brug ▲  ▼ til der står voice i displayet.  

             Tryk OK og brug igen ▲  ▼ knappen til at vælge on eller 

             off og godkend med OK.  

             Når du vælger ON, vil en stemme blive afspillet  

 

Indstilling af flash time  

              Tryk menu, og brug ▲  ▼ til der står flash i displayet.  

              Tryk OK og brug ▲  ▼ til at vælge flash tid  

              (100/300/600 ms) og godkend med OK. Standart er  

              100 for de fleste lande  
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Indstilling af alarm on / off  
            Alarm funktionen vil ringe til et tilkoblet nr  
            og afspille en indspillet alarm besked når du vælger  
            en af de telefonbogs memory med emergency ON  
            eller alarm knappen på nødkalds armbåndet.  
            Se også ALARM CALL. 
            Tryk menu, og brug  ▲  ▼ knappen til der står alarm 
            func i displayet. Tryk OK  og brug▲  ▼ til at vælge  
            on / off og godkend med OK  
 
 
Indstilling af quiet alarm / lydløs alarm  
            Når quiet / lydløs alarm mode er tilkoblet er der ingen  
            tale eller lyd at høre når alarmen ringer (se ovenover). 
            Se også Alarm Call  
            Tryk menu, og brug ▲  ▼ til det står shows quiet al i  
            displayet og tryk OK. Tryk nu for at vælge alarm mode     
     til quiet on eller normal Off og godkend med OK  
 
 
 
Alarm/ Emergency  
           1. Tryk menu og brug ▲  ▼ knappen til det står shows 
              AL.ANNOUNC. 
           2. Tryk OK for at afspille den optagede emergency besked  
           3. Tryk og hold OK for at optage en ny emergency / alarm 
              besked (max 30 sek ).Starter med at optage når  
              klartonen lyder. Slip OK knappen for at stoppe  
              optagelsen, den optagede besked vil blive afspillet  
              automatisk.  
 
 
Ring light / lampe ringe indikator 
              For at vise, at din telefon ringer kan lampe ringe indikator  
              aktiveres så den lyser når du modtager opkald.  
              Vælg on/off og godkend med OK knappen. 
              Pause, tryk menu vælg pause tid (1-9sec) brug ▲  ▼  
              og tryk OK. Vælg nu det ønsket tal og godkend med  
              OK.  
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Fortag et opkald   

         Normalt opkald  

         1. Løft røret  

         2. Tast det ønskede nr  

Pre-dialing / før indtastning  

          Dette muliggører at du kan indtaste et telefon nr og redigere  

          i det inden du ringer det.  

          Bemærk Tryk tast nr 11, og brug   ▲  ▼ for at vælge det  

          ønskede nr ,hvis telefonen er i telefonbog mode.  

          Hurtig søg i telefonbogen ved at bruge tal taster  

          1. Indtast det ønskede nr. Fejl kan rettes med slet tasten   

         2. Du kan enten løfte røret eller bruge håndfri knappen.  

             Og det viste nr vil blive ringet op  

Besvar et opkald  

           Løft røret eller besvar med håndfri funktion. Du kan også  

           besvare ved at bruge knappen på nødkalds enheden  

Genopkald funktion / redial  

           1. Hvis det nr du ringer til er optaget eller du ønsker at ringe 

              til det sidste kaldte nr, tryk da genkalds tasten og brug  

              ▲  ▼til at vælge det nr du ønsker  

           2. Løft røret eller tryk håndfri funktion for at ringe op.  

              Bemærk at du kan altid vælge imellem håndfri funktion og  

              alm samtale under opkaldet. Afslut opkaldet ved at lægge 

              røret på eller deaktiver håndfri funktion  

Timer. Når opkaldet går i gang starter der en timer i dit display og  

           slutter når samtalen er slut .Så er det nemmer at holde styr 

           på hvor længe du taler.  
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Volume kontrol 
    Lyden i telefon røret kan justeres under opkald.  
    Brug tast 15 som sidder på telefonen under røret.  
    For at justere lyden på håndfri under samtale  
    brug da ▲  ▼  
 
Forøge lydstyrken til +40 dB  
   Telefonen kan booste lyden med op til +40dB  
    ved at aktivere +40 dB knappen  

 
Tone kontrol  
     Du kan justere tonen på telefonen ved at bruge den  
     slide knap der sider i siden af telefonen.   
     Bemærk at funktionen kun virker når +40 dB er  
     aktiv  
 
       
Telefonbogen / Phone book 
    Man kan gemme op til 99 telefon nr i telefonbogen.  
    22 tal max og tilhørende navne på max 10 tegn. De  
    ligger gemt i alfabetisk orden.  
    Et gemt nr kan nemt ringes op via hurtig keys i forhold  
    til via alm tastning.  
    Hvis du har abonnement på det vil navn og nr blive vist  
    i displayet når der er indgående opkald.  
 
Letters / bogstaver  
    Hver nr tast har fået tildelt div tegn  

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  
* ‘  @  (  )  *   
# $  _  %  !  # 
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Gem et nr i telefonbogen 
 

           1. Tryk menu og brug ▲  ▼ til der står store/gem on 
           2. Tryk OK, og cursor er nu fremme i displayet  
           3. Indsæt så det nr du ønsker og godkend med OK knappen   
              (både slet og pause kan blive brugt imens man gemmer i  
               telefonbogen) 
           4. Indsæt nu navn  
           5. Godkend med OK, saved/gemt vil nu stå i displayet   
              NAME REC . Det betyder at telefon nr nu er gemt til alm  
              brug, og ikke for emergency´s call opkald ud. 
              For at optage voice/stemme (feks det er john) hold da OK  
              tasten nede og tal tydeligt ind i mirkofonen efter et beep.  
              Slip tasten når du er færdig ellers vil telefonen stoppe med  
              at optage efter 4 sek.  
              Emergency / nødkalds beskeden vil nu blive automatisk  
              afspillet.   
              Optagelse af stemme er nødvendigt, for det personlige 
              talende kalde-id og den talende telefonbogs egenskab. 
           6. Du kan gentage step 2 til 6 for at indsætte flere nr.   
       Bemærk, hvis intet nr er gemt i telefonen vil der stå  
               empty. Efter du har set alle call in memory, vil displayet  
               vise end list.   
               Hvis ingen tast bliver rørt i 30 sek vil telefonen gå tilbage 
               til standby  
 
Opkald fra telefonbogen 
 
             1.tryk for at åbne telefonbogen  
             2. Tryk ▲  ▼ tasten for at vælge det ønskede nr. Tryk  
                håndfri funktion eller løft røret, og det ønskede nr bliver  
                ringet op  
             3.Displayet vil vise det udgående telefon nr og tids tæller 
             Eller  
             1.Løft røret eller tryk håndfri tasten (højtalerlampen lyser  
                nu op). Vent nu på klartone  
             2. Tryk for at åbne telefonbogen  
             3. Brug ▲  ▼ for at vælge det ønskede nr  
             4. Tryk OK og det valgte nr bliver ringet op automatisk  
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Recording / editing / deleting voice prompt for name of the phone 
book  

Optage / redigere / slette stemme kommandoer fra telefonbogen  

    Hvis caller id / vis nummer er aktiv, og der er indgående opkald  

    vil telefonen vise nr i displayet og annoncere opkalders nr.  

    Hvis opkalderen er gemt i din telefonbog vil dennes navn også  

    komme frem i displayet. Hvis der er optaget en voice prompt 

    lydkommando for dette nr, vil telefonen annoncere dette i stedet  

    for opkalderens nr   

 1. Tryk menu og tryk ▲  ▼ knappen til displayet viser/shows  

    NAME REC  

 2. Tryk OK  

 3. Tryk ▲  ▼ for at vælge det ønskede nr, som du ønsker at      
indtale navn eller nr ved  

 4. For at optage eller redigere voice prompt / lyd kommando  

    tryk OK tasten og hold den, tal højt og tydeligt ind i mirkofonen  

    efter beep. Slip tasten når du er færdig eller telefonen vil stoppe  

    med at optage 3 sek. efter. Den nye optaget lyd kommando vil 

    automatisk blive afspillet  

 5. Gentag trin 3 til 4 for at redigere eller slette flere kommandoer  

    eller exit opsætningen ved at trykke på slette tasten   

 

Edit the phone book memory / rediger telefonbog hukommelsen  

  1.tryk for at åbne telefonbogen   

  2. Tryk ▲  ▼ knap for at vælge det ønskede nr  

  3. Tryk og hold menu tasten nede i 2 sek. så vil cursoren blinke i  

     det første tegn ved det ønskede nr.  
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   4. Du kan flytte cursoren til den ønskede position ved at bruge  
     ▲  ▼. For at delete/slette tegnet eller tallet tryk da på slet   
 tasten              eller tryk på et vilkårligt tal tast for at indsætte  
 
      tal eller tegn og godkend med OK , så vil cursoren blinke  
      I det første bogstav i navnet.  
   5. Flyt cursoren til den ønskede position ved at bruge ▲  ▼  
        For at slette bogstavet tryk  på slet tasten, eller tryk på et         
 vilkårligt tegn for at indsætte navn og godkend med OK.   
         Der vil nu stå Saved / gemt i displayet NAME REC  
 
Deleting in the phone book/Slet i telefonbogen  
    1.tryk for at åbne telefonbogen  
 
    2. Vælg det ønskede menuområde ved at bruge ▲  ▼  
    3.for at slette single / enkelt nr tryk slet tast og i displayet   
       vil der stå DELETE/ SLET  
     
     Tryk tasten i 2 sek. Telefon nummeret og navn vil blive  
     slettet og displayet vil nu vise et andet nr i telefonbogen.  
     For at slette hele telefonbogen, tryk og hold slet tasten inde  
     til der står DEL. ALL. Slet alt i displayet og tryk  i 2 sek.  
 
Speed dialing keys / hurtig opkalds taster  
      Denne telefon har 3 hurtig opkalds taster, som kan bruges til  
      numre, der ofte ringes til  
 
Storing speed dial nr / gem et hurtig tast nr  
      1. Indtast et telefon nr. Max 22 tal  
      2. Tryk og hold en af de 3 hurtig kalds taster M1-M3 til der står  
         Saved / gemt i displayet  
      3. Gentag trin 1 og 2 for at gemme flere hurtig kalds taster  
 
 
Speed dial /hurtig opkald (en tast opkald) 
      1. Tryk på en af de 3 hurtig kalds taster og nr kommer frem i        
 displayet  
      2. Løft røret eller tryk på håndfri for at ringe op  
 
   



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

Deleteting / sletning af hurtig tast nr  
         Hurtig opkalds tast nr kan ikke slettes men erstattes  
         ved at gemme et nyt nr på tasten  
 
 
Emergency / nødkalds taster  
          Denne model har 3 nødkalds taster som kan bruges  
          til at gemme ofte brugte numre på  
 
Storing emergency nr / gem et nødkalds nr  
         1. Indtast det telefon nr du ønsker gemt (max 22 tal) 
         2. Tryk og hold en af de 3 nødkalds taster (foto tast)  nede til  
            der står SAVED / GEMT i displayet  
     
     3. Gentag trin 1 og 2 for at gemme flere nødkalds nr  
 
Emergency dial / nødkalds opkald  
         1.Tryk en af de 3 nødkalds taster (3 foto taster) og det valgte  
            nr vil blive vist i displayet  
         2. Løft røret eller aktiver håndfri for at ringe op  
 
Deleting emergency nr/Sletning af nødkalds nr  
         Emergency / nødkalds nr kan ikke slettes kun erstattes  
         ved at ligge et nyt nr på den tast 
 
 
Emergency Call / nødopkald  
        Denne funktion gør det muligt for dig hurtigt at få hjælp  
        fra de mennesker på din nødkalds liste.  
        Denne nødkalds funktion er kun mulig når telefonen er  
        tilkoblet sin strømforsyning eller back up batterier. 
        I lydløs alarm mode on, vil indikatoren blinke, men der  
        vil ikke være lyd, og nødkalds beskeden vil kun blive hørt af 
        modtageren af opkaldet. Se bais set up—quit alarm.  
 
        Eksempel på en nødopkald besked  
        En optaget besked. Dette er et nødopkald. For at acceptere  
        dette tryk 4. Denne besked vil blive afspillet med mindre  
        du indspiller din egen.  
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For at aktivere et nødopkald  
         1. Når nødkalds tasten på armbåndet bliver trykket på  
            i mere end et sek. eller nødkaldstasten på telefonen  
            bliver trykket på, vil nødkaldstasten blinke  
            og telefonen bipper højt i 15 sek. imens.  
            Hvis nødkalds tasten eller vedhænget bliver trykket på  
            i mere end 3 sek. vil nødkalds proceduren stoppe  
            øjeblikligt  
             
            Hvis tasten på nødkalds armbåndet ikke trykkes på vil 
            ((-)) mærket tænde og alarm proceduren begynde  
 
           2.Telefonen vil ringe til det første nødkalds nr som er gemt  
              med højtaler funktionen tændt og annoncere nødkalds  
              beskeden igen og igen. Hvis den der bliver ringet op,           
       inden for 60 sek. svarer ved at taste 0, vil telefonen  
              automatisk skifte om til alm håndfri samtale.  
              Hvis den der modtager nødopkaldet taster 1 og bagefter 2 
              vil alarm opkaldet stoppe. 
              Hvis 5 ikke bliver trykket inden 60 sek vil telefonen ringe  
              til den næste på nødopkalds listen i højtaler mode 
             
           3. Efter at have fortaget de 3 trin i alarm opkaldet og hvis  
              ingen af opkaldene blev besvaret (eller de opkaldte trykke
      de 5) vil alarm funktionen stoppe  
 
 
 
           1. Bemærk hvis ingen nødkalds taster er aktive, vil telefonen 
              ikke ringe op, men kun beepe meget højt igen og igen  
              når nødkalds tasten på telefonen eller armbåndet bliver  
              trykke på i mere end et sek.  
           2. Det er vigtigt at armbåndet er inden for række vide af  
              telefonen for at aktivere nødkalds funktionen.  
              Brugeren kan med fordel tjekke at der ikke er store  
              ting, såsom betonvægge osv.  
           3. Når den røde tast på armbåndet aktiveres, vil lampe  
              lyset på armbåndet tænde, så længe det bliver trykket på.  
              Hvis ikke tjek batteri. 
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   4. For at stoppe igangsat alarmopkald, tryk og hold for  
           nødkalds tasten nede i mere end 3 sek på telefonen eller 
           armbåndet.  
           Frakobling af telefonkablet mellem røret og telefonen  
           vil også stoppe opkaldet. 
           Når nødkalds funktionen er de aktiveret vil ((-)) mærket 
           også slukke.  
        5. Nødkalds funktionen vil automatisk stoppe når alle  
           nødkalds numre  er blevet ringet til eller modtageren har  
           trykket 1 og 2 efter 5 tasten  
        6. Modtageren skal taste 5, 1 og 2 på en tast telefon som er  
           standart på de fleste telefoner  
 
Hands free / håndfri funktion  
            1. Tryk på håndfri funktionen. Højtaler er nu aktiv og  
               håndfri tasten vil lyse op  
            2. Ring til det ønskede nr. Højtaleren kan justeres med  
               ▲  ▼ under samtalen  
            3. Tal imod mirkofonen, som sidder i fronten af telefonen 
            4. Tryk på håndfri tasten igen for at afslutte opkaldet.  
               Bemærk: under samtale kan man skifte fra telefonrøret  
               til håndfri ved at aktivere håndfri funktionen og tryk igen  
               for at slutte samtalen.  
 
Vis nummer  
     Vis nummer / CID supportes ikke når telefonen  
             benyttes på det Danske telefonnet 
       
 
Overensstemmelsels erklæring 
 
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 overensstemmelses-erklæring 
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