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1. Oversigt 
 1) ON/OFF, tænd/sluk 
 2) ANN1, talesvar 1, der kan modtages besked 
 3) ANN2, talesvar 2, der kan IKKE modtages besked 

 4) ASC , 
 5) MEMO, indtal besked 
 6) ■, stop 
 7) ►/ II, afspil/pause 
 8) CANC, slet 
 9) I◄◄/SQUIL 
 10) PIN/►►I 
 11) Display 

 12) , reguler lydstyrke 
 1 3) DC 9V, stik til strømforsyning 
 14) LINEA, Stik til tilslutning af telefonstik (vægstik) 
 15) TEL, stik til tilslutning af telefon 
 16) Batteri dæksel, indsæt 9V akaline batteri  
 
BATTERI FORHOLDSREGLER  
 Følg disse forholdsregler, for brug af batterier i denne 

enhed:  
1. Brug kun 9V (6LR61 eller samme type) batteri. 

(medfølger ikke) 
2. Sørg for at installere batteriet i korrekt polaritet. Forkert 

montering kan skade telefonsvaren, og dækkes ikke af 
garantien.  

3. Hvis enheden ikke skal bruges til en lang periode, skal 
du fjerne batteriet for at forebygge skader på telefonsva-
ren eller personskader fra muligt batteri lækage.  

4. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet 
til at blive genopladet; de kan overophedes og det kan 
fører til lækkage. Følg batteriet producentens anvisning. 
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1. Klargøring 
 Monter 9v batteri under dækslet (16) 
1. Forbind stikket LINEA (14) til telefon vægstikket 

med den lange ledning med hermafroditstikket 
2. Forbind stikket TEL (15) til telefonen med den 

vedlagte korte ledning, eller indsæt telefonstikket 
fra telefonen ovenpå hermafroditstikket. 

3. Tilslut strømforsyningen til CD 9V (13) og til 
230v stikkontakt. 
I displayet tælles op fra 1-5. Efter et langt bip vi-
ser displayer ”-” eller ”LO” for indikation af at bat-
teriet er dårligt eller ikke er er installeret. 
 

Batteriet sikrer at hukommelsen gemmes ved strøm-
svigt. Telefonsvareren kan ikke besvarer et opkald 
uden tilslutning af 230v. 
 

2. Indtal svarbeskeder 
1. Tryk og hold ANN1 (med mulighed for at lægge 

besked)  eller ANN2 (uden mulighed for at læg-
ge besked) i 2 sekunder og der høres et bip og 
du kan indtale svarbesked. 
Displayet tæller ned fra 30 og viser den maksi-
male resterende tid for svarbesked. 
Svarbeskeden kan have en varighed fra 4—30 
sekunder. 
 

2. Når du har indtalt beskeden stopper du med at 
trykke på ANN1 eller ANN2 og telefonsvareren 
siger den indtalte besked. 
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3. Hør svarbesked 
Tryk på ANN1 eller ANN2 for at høre svarbesked 
som du har indtalt. 
 

4. Aktiver telefonsvarer 
Tryk på ON/OFF der høres to bip, talebeskeden 
ANN1 afspilles, og displayet viser ”00” (antal beske-
der) 
Tryk på ON/OFF igen for at vælge ANN2, der høres 
to bip, talebeskeden afspilles og displayet viser ”AO” 
Bemærk at der kun kan lægges besked når ANN1 er 
valgt. 
 

5. Frakobbel telefonsvareren 
Når telefonsvareren er i brug, vises antallet af ind-
komne beskeder i displayet for ANN1 og ”AO” for 
ANN2. 
Tryk ON/OFF indtil displayet viser -- 
 

6. Display 
LO , batteri er dårligt eller er ikke monteret 
FU, hukommelse fuld og beskeder kan ikke gemmes  
AO, ANN2 er valgt. Der kan ikke indtales besked.  
TAL, ANN1 er valgt, tal viser antallet af beskeder 
--, telefonsvareren er tændt min ikke tilkoblet  
 

7. Aflyt indtalte beskeder 
 Tryk på ►/ II for at aflytte besked 
 Tryk på tasten igen for pause 
 Der kan skiftes mellem beskeder med ►►I og I◄◄ 
 Tryk på CANC for at slette besked 
 Tryk og hold CANC for at slette alle beskeder 
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8. Indtal besked direkte på telefonsvareren 
 Der kan indtales en besked ved at trykke MEMO 
 Beskeden kan have en varighed på 4-30 sek. og 
 kan aflyttes som beskrevet under punkt 7 
  
9. Indstil antal ringninger før svar 

tryk ◄◄/SQUIL og antallet af ringninger vises i dis-
playet. Hold tasten nede for at ændre antallet af ring-
ninger og værdien blinker. Skift med endnu et tryk på 
tasten og vælg med ■, stop knappen. Der kan væl-
ges mellem 2, 3, 4 ringninger og    . 
Vælges    svarer telefonsvareren efter 4 ringninger, 
og efter 2  ringninger når der er indtalt besked. Du 
kan dermed hører på antallet af ringninger om der er 
indtalt besked. 
 

10. Svar opkald når telefonsvareren er aktiv 
Løft røret på telefonen og telefonsvareren stopper 
automatisk 
 

11. Lystyrke 
 Indstil lydstyrken på på siden af telefonsvare
 ren  

 Tryk på ASC  for at tilkoble og frakoble højttaler.  
 Displayet viser on eller off når der trykkes på knap-
 pen 
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12. Fjernbetjening af telefonsvareren 
Når du ringer fra en anden telefonlinje, har du mulig-
hed for at fjernbetjene telefonsvareren via tasterne. 
Når du hører talebeskeden, skal pinkoden tastes in-
den for 10 sekunder. Pinkoden er som standard ”19” 
og kan ses ved et tryk på PIN og ændres ved et langt 
tryk på PIN. Pinkoden kan sættes til 00-99 
5 afspiller indtalte beskeder 
9 stop afspilning af beskeder 
4 gentag afspilning af besked 
6 gå til næste besked 
0 slet besked 
#0 slet alle beskeder 
7 90 sek. live lyd fra telefonsvareren 
8 skift mellem talebeskeder. Gældende talebe
 sked afspilles. Høres der kun et BIP er telefon
 svarerne fra koblet 
#1 indtal ny ANN1, tast 9 når du er færdig 
#2  indtal ny ANN2, tast 9 når du er færdig 
. Anvend ny svarbesked 
* afbryder fjernbetjeningen af telefonsvareren 

 
 
På telefonsvareren er der mulighed for at indtale 60 be-
skeder med en samlet varighed på op til 14 min. Bliver 
hukommelsen fuld, skifter telefonsvareren automatisk til 
ANN2. 
 
Har strømmen været afbrudt uden der er installeret et 
funktionsdygtigt batteri, slettes alt hukommelse og pinko-
den sættes til 19 
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