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EASY5 betjeningsvejledning 
 

 

Løft af knap 

+ lyd knap 

- lyd knap 

Nummer taster: 
1, 2, 3, 4, 5 

Indikator lampe 

Tænd/sluk og 
Læg på knap 

Tilslutning for lader 
og hovedsæt 

Bære bånd 



Side 2 af 6                           Copyright © af Tele Call, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.    www.telecall.dk 

 Tænd/sluk og læg på knap  
 

• Knappen kan anvendes til at tænde eller 
slukke telefonen. Anvend et langt tryk. 

• Knappen anvendes også til at lægge på 
når en samtale skal afsluttes eller til at 
afvise et opkald. Her skal der anvendes et 
kort tryk. 
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Når du tænder EASY5, afspiller den en 
tændemelodi og indikator-lampen lyser. EASY5 
vil nu tilslutte sig telefon-netværket.  
Når det er sket vil, indikator-lampen begynde at 
blinke hvert 8. sekund og EASY5 er klar til brug.  
Ligeledes afspilles der en slukkemelodi, når du 
slukker EASY5. 
 
Vigtigt: Høres slukke melodien når du afslutter 
samtalen, er det fordi slukke knappen er blevet 
aktiveret 2 gange og EASY5 vil derfor slukke. 
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 Løft-af-knap 
 

• Tryk på løft af knappen for at besvare et 
opkald til telefonen. 

• Ved et langt tryk på løft af knappen, ringer 
EASY5 op til 112 alarmcentralen.   

• Ved tryk på knappen under samtalen, skiftes 
der til håndfri betjening. 
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Nummer taster 
 

• Ved et langt tryk (3 sekunder) på én af 
nummertasterne, kalder telefonen det 
nummer som er gemt på SIM-kortet. 
EASY5 kvitterer med en lyd når opkaldet 
påbegyndes. Se de 5 indkodede numre på 
bagsiden af EASY5. 
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+ lyd og – lyd knappen 

• Under opkaldet anvendes knapperne til at 
regulere lydstyrken. 

• Når telefonen er i standbytilstand, anvendes 
knapperne til at vælge ringetone. 

 


