Kontrollera Geemarc.com webbplats för att skaffa den
detaljerade användarhandboken

SNABB ANVÄNDARHANDBOK
Bas

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
1 Telefonbas, 1 trådlös telefon, 1 nätadapter, 1 telefonsladd, 1
NiMh-batteri, 1 snabb användarhandbok.

INSTALLATION
Ansluta telefonen
Anslut
telefonkabeln
till
telefonjacket
(A)
och
till
telefonvägguttaget (B).
Anslut nätadapterns jack till basen (och DC-laddare) (C) anslut
sedan nätadaptern i elnätet (D).
Observera: Använd endast de nätadaptrar som medföljer
telefonen.

Ansluta batteriet
Anslut batterikontakten säkert
i uttaget i telefonens batterifack.
Sätt i det medföljande batteriet
enligt anvisningarna.
Passa in locket mot batterifacket,
och skjut det uppåt tills det klickar
på plats.

Telefon

Ladda batterierna
Ladda batterierna minst 12 timmar när du laddar för första
gången.

ÖVERSIKT
Bas
1-

/LOKALISATOR FÖR TELEFON

När telefonen är i viloläge, tryck för att söka alla telefoner.
2 - I BRUK
PÅ när telefonen används, eller när svararen besvarar
ett inkommande samtal.
PÅ när en telefon registreras.
Blinkar vid ett inkommande samtal eller när telefoner
avregistreras.
Blinkar när en annan telefon används på samma linje.

Anslutningsbas

3 - MEDDELANDERÄKNARE
Blinkar vid ett inkommande samtal.
4/HOPPA ÖVER
Tryck för att hoppa över ett meddelande.
5 - VOL (
)
Under uppspelning av meddelanden, tryck för att öka
lyssningsvolymen. I viloläge, tryck för att öka ringvolymen i
basen.
6/SPELA UPP/STOPP
Tryck för att starta eller stoppa uppspelning av meddelande.
7/SVR PÅ
Tryck för att aktivera/inaktivera den inbyggda telefonsvararen.

Anslutning för ytterligare telefon (tillval)

8/RADERA
Tryck för att radera aktuellt meddelandet som spelas upp.
Långt tryck för att radera alla gamla meddelanden när telefonen
inte används.
9 - VOL (
)
Under uppspelning av meddelanden, tryck för sänka volymen. I
viloläge, tryck för sänka ringvolymen i basen.
10 /UPPREPA
Tryck för att upprepa ett meddelande.
Tryck två gånger för att spela upp föregående meddelande.
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Telefon

Tryck och håll för att sätta på när den är avstängd.

1 - HÖRLUR
2 - LCD-SKÄRM
3 - LADDNINGSLAMPA (
)
Lyser konstant när telefonen laddas i laddaren.

13 - ALFANUMERISK KNAPPSATS, STJÄRNA (

4 - MENY/OK (
)
I viloläge: Tryck för att öppna huvudmenyn.
I undermenyläge: Tryck för att bekräfta valet.
Under ett samtal: Tryck för att öppna Intercom / Telefonbok /
Återuppringningslistan / Samtalslistan.
5 - UPP/SAMTALSLISTA (
)
I viloläge: Tryck för att öppna samtalslistan.
I menyläge: Tryck för att skrolla upp i menyalternativen.
I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att
skrolla upp i listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken åt
vänster.
Under ett samtal: Tryck för att öka lyssningsvolymen.
Under ringsignal: Tryck för att höja ringvolymen.
6 - PRATA (
)
I viloläge/för-uppringningsläge: Tryck för att ringa ett samtal i läget
hörlur.
I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att
ringa ett samtal till den markerade posten i listan i läget hörlur.
Under ringsignal: Tryck för att besvara ett samtal i läget hörlur.
7 - NER/ÅTERUPPRINGNINGSLISTA (
)
I viloläge: Tryck för att öppna återuppringningslistan.
I menyläge: Tryck för att skrolla ner i menyalternativen.
I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att
skrolla ner i listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken åt höger.
Under ett samtal: Tryck för att sänka lyssningsvolymen.
Under ringsignal: Tryck för att sänka ringvolymen.
8 - HÖGTALARTELEFON (
)
I viloläge/för-uppringningsläge: Tryck för att ringa ett samtal i läget
högtalartelefon. Tryck igen för att växla till läget hörlur.
I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att
ringa ett samtal till den markerade posten i listan i läget
högtalartelefon. Tryck igen för att växla till läget hörlur.
Under ringsignal: Tryck för att besvara ett samtal i läget
högtalartelefon. Tryck igen för att växla till läget hörlur.
9 - MIKROFON
10 - VOLYMFÖRSTÄRKNING (
)
Under ett samtal: Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen
VOLYMFÖRSTÄRKNING.
11 - ANNULLERA/STÄNG AV LJUD (
)
I huvudmenyläge: Tryck för att gå tillbaka till skärmen viloläge.
I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.
I undermenyläge: Tryck och håll för att gå tillbaka till skärmen
viloläge.
I redigering/för-uppringningsläge: Tryck för att radera ett
tecken/siffra.
I redigering/för-uppringningsläge: Tryck och håll för att radera alla
tecken/siffror.
Under ett samtal: Tryck för att stänga av ljud/återuppta
mikrofonen.
Under ringsignal: Tryck för att stänga av telefonens ringsignal.
I viloläge: Under ringning:
12 - PRATA AV (
)
Under ett samtal: Tryck för att avsluta ett samtal och gå tillbaka till
skärmen viloläge i meny/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka
till föregående meny.
I meny/redigeringsläge: Tryck och håll för att gå tillbaka till
skärmen viloläge.
I viloläge: Tryck och håll för att stänga av telefonen.
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FYRKANT (
)
I för-uppringning eller redigeringsläge: Tryck för att mata in en
siffra/ tecken/ / .
tangent i viloläge: Tryck och håll för att aktivera eller
inaktivera knapplåset.
tangent i viloläge: Tryck och håll för att sätta på/stänga av
ringsignalen.

0

tangent i vilo/för-uppringsningsläge/nummer
redigeringsläge: Tryck och håll för att infoga en paus.
14 - R
Under ett samtal: Tryck för att besvara ett nytt samtal om du
prenumererar på tjänsten samtal väntar från tjänsteleverantören.
15 - TELEFONBOK (
)
I viloläge: Tryck för att öppna telefonboken.
Telefoninställningarna är alltid inställda på samma sätt:
Tryck på Meny/OK
knappen för att öppna huvudmenyn.
Använd därefter ▼▲ knapparna för att markera en inmatning och
bekräfta den genom att trycka på Meny/OK
knappen.
Den fabriksinställda PIN-koden är 0000
Exempel:
Ange språk på basen
Tryck MENY/OK,
därefter markera ▼▲ språk, tryck
MENY/OK
, därefter markera▼▲ önskat språk och
därefter tryck MENY/OK
för att bekräfta.
Ange språk på telefonen
Tryck MENY/OK
, därefter markera ▼▲ HS-inställningar,
tryck MENY/OK
, därefter markera ▼▲ språk, tryck
MENY/OK
, därefter markera▼▲ önskat språk och
därefter tryck MENY/OK
för att bekräfta.

MENYINSTÄLLNING
Telefon
TELEFONBOK
►VYLISTA
under en inmatning: ►LÄGG TILL►VY ►REDIGERA
►RADERA►RADERA ALLS ►TFLB-STATUS
►KORTNUMMER
SAMTALSLISTA
►VYLISTA
under en inmatning: ►LÄGG TILL TLFB ►RADERA ►RADERA
ALLA ►UPPGIFTER ►KATEGORI
BASINSTÄLLNINGAR
►RINGSIGNAL BAS ►RINGSIGNAL VOLYM ►RADERA
TELEFON ►RINGLÄGE ►BLINKTID ►ÄNDRA PIN
TELEFONINSTÄLLNINGAR
►RING-INSTÄLLNING ►TON-INSTÄLLNING ►MARKERA
BAS ►SPRÅK ►BYT NAMN TELEFON ►TELEFON SKÄRM
►AUTOSVAR
DIREKTMINNE
►M1-M2-M3-M4
DATUM & TID
►DATUMFORMAT ►TIDSFORMAT ►ANGE TID ►ANGE
DATUM
LARM
►PÅ ►AV
REGISTRERING
►BAS 1, 2, 3 eller 4
STANDARD
►PIN? 0000 som standard
SVR. MASKIN
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►MEDDELANDEUPPSPELNING ►RADERA ALLA ►MEMO
►TAM PÅ/AV
►TAM-INSTÄLLNINGAR (SVARSLÄGE, TAM-SPRÅK,
OGM-INSTÄLLNINGAR, FÖRDRÖJ SVAR, INSPELNINGSTID,
KOMPRESSION, BASSKÄRM, FJÄRRSTYRD ACC, ÄNDRA
PIN)

Lägga till en ny inmatning

OBSERVERA:

Återvinningsdirektiv

I viloläge:

Tryck MENY/OK

för att markera LÄGG TILL.

REGISTRERING AV TELEFON

Tryck MENY/OK

för att markera NAMN, ange namnet.

När telefonsvararens minne är fullt och svarsläget befinner sig i
SVR & SPELA IN, kommer svarsläget ändras till att SVARA
ENDAST automatiskt.
Den ändras till läget SVR & SPELA IN automatiskt när en del
meddelanden raderats.
Du kan inte radera nya meddelanden innan de har avlyssnats.

Tryck MENY/OK

för att markera NUMMER, ange nummer.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för
produkter som i slutet av sin livslängd återvinns på bästa sätt.
När produkten inte längre används, kassera den inte med ditt
vanliga hushållsavfall. Använd ett av följande alternativ för
kassering:
- Avlägsna batterierna och kasta dem i lämplig
WEEE-behållare.
Kassera produkten i en lämplig WEEE-behållare.
- Eller, lämna in den gamla produkten till återförsäljaren.
Köper du en ny, bör de acceptera det.
Respekterar du dessa instruktioner garanterar du människors
hälsa och miljöskydd.

Observera: Telefon och basstation är för-registrerade.
Upp till fem telefoner kan registreras till en basstation.
När det gäller för-registrering, är PIN-koden 0000.

Registrera en telefon

Tryck MENY/OK
. Markera ▼▲ TELEFONBOK för att
öppna telefonboklistan (eller tömma),

Tryck MENY/OK
och ▼▲ för att markera önskad
ringsignal för din telefonbokinmatning.

På telefonen: Tryck MENY/OK
markera ▼▲
REGISTRERING
Tryck MENY/OK
. Markera▼▲ BAS (1-4). Tryck

Tryck MENY/OK

MENY/OK

Din AMPLIDECT295 bas kan också paras som ytterligare
telefoner med vissa specifika telefoner/enheter som vår
PhotoDECT295 eller EMERGENCY295 som behöver direkta
minnesnummer programmerade i basen, och dessa siffror (4
maxi) måste läggas till genom den vanliga teefonen.

. Ange en 4-siffrig PIN-kod för basens PIN-kod.

Samtidigt på Basen: tryck och håll
/LOKALISATOR FÖR
TELEFON på basen för att ange registreringsläget.
Efter en kort fördröjning, om registreringen lyckas, hörs ett
bekräftelse-pip och telefonens skärm återgår till viloläge med
telefonens nya nummer synligt. Basskärmen återgår också till
viloläge.

Avregistrering
På telefon: Tryck MENY/OK
, markera ▼▲
BS-INSTÄLLNINGAR, tryck MENY/OK
, markera▼▲
RADERA HS, tryck MENY/OK
ange PIN-kod 0000, tryck
MENY/OK
, markera ▼▲ en av telefonerna du vill
avregistrera, tryck MENY/OK
för att bekräfta.

INTERCOM
Internt samtal
Tryck C/STÄNG AV LJUD
. Ange önskat nummer på
telefonens knappsats.
OBSERVERA:
Registreras endast en sladdlös telefon till basstationen är interna
samtal otillgängliga.

Ringa alla telefoner
Tryck C/Stäng av ljud

. Ange "9" på knappsatsen.

Överföra ett externt samtal
Tryck MENY/OK

. Markera ▼▲ INTERCOM, tryck

MENY/OK
,
Ange önskat nummer på telefonens knappsats.
Efter anslutning, avsluta samtalet på telefonen.

för att spara.

DIREKTMINNE

På telefonen: Tryck Tryck MENY/OK
DIREKTMINNE,

, markera ▼▲ INTERCOM, tryck

MENY/OK
,
Ange önskat nummer på telefonens knappsats.
Efter anslutning tryck och håll
tills KONFERENS visas.
OBSERVERA:
En part som lägger på under ett konferenssamtal kommer att
lämna den andra parten fortfarande ansluten med det externa
samtalet.

TELEFONBOK
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Giltigt område

Inomhus: 50 m
Utomhus:300 m

Telefonens driftstid

Standby-tid: 100 timmar
Samtalstid: Cirka 10 timmar.

RF-parameter
Frekvens

1.88 GHz till 1.9GHz

Nb-kanaler
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Strömförsörjning
Ineffekt 100-240V 50/60Hz; uteffekt
6V; 450mA adapter

Laddare

Ineffekt 100-240V 50/60Hz; uteffekt
6V; 450mA adapter

TELEFONSVARARE

Telefon

Din telefonbas inkluderar en telefonsvarare som spelar in
obesvarade samtal när den är på. Telefonsvararen kan lagra upp
till 59 meddelanden inom den maximala inspelningstiden på cirka
15 minuter. Förutom att spela in inkommande meddelanden, kan
du spela in minnesanteckningar för andra användare av
telefonen.

2.4V ; 500mAH laddningsbart NiMh
batteripack

UNDERHÅLL

Tryck

GARANTI

Tryck MENY/OK

, markera ▼▲ M1-M2-M3-M4,

Tryck MENY/OK

, ange nummer därefter OK.

/SVR AV/PÅ för att växla telefonsvararen PÅ eller AV.

FJÄRRFUNKTIONER
Om du inte är hemma, kan du ringa telefonsvararen att slå på
eller stänga av telefonsvararen och lyssna på dina meddelanden
på distans med hjälp av en annan tonvalstelefon.
1. Ringa ett samtal från en tonvalstelefon.
2. När telefonsvararen besvarar samtalet och börjar spela upp
OMG, tryck .
3. Ange den 4-siffriga fjärråtkomst PIN-koden (standard PIN-kod
är 0000)
4. Tryck på följande tangenter för att utföra önskad funktion.
tangent

Funktioner
Medan meddelandet
inte spelas upp

Medan meddelandet spelas
upp

2

Radera uppspelningen av det
aktuella meddelandet

4

Upprepa uppspelningen av
det aktuella meddelanden
från början Tryck två gånger
för att hoppa bakåt till
föregående meddelande.

5

Spela upp meddelandet
Hoppa framåt för att spela
upp nästa meddelande

6
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Telefonens telefonbok kan lagra upp till 50 namn och nummer i
den
sladdlösa
telefonen
och
telefonbasen.
Varje
telefonbokinmatning kan bestå av max 20 siffror för
telefonnumret och 12 tecken för namnet. Du kan också markera
olika ringsignaler för dina telefonboksinmatningar.
Telefoninmatningar lagras i alfabetisk ordning efter namn.

Grundläggande information

Bas

Konferenssamtal
Tryck MENY/OK

, markera ▼▲

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sätt på telefonsvararen
Stoppa uppspelningen av
aktuellt meddelande

8
9

Stäng av telefonsvararen

*

Ange den 4-siffriga
fjärråtkomst PIN-koden
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För produktsupport och hjälp besök vår webbplats på
www.geemarc.com

Email : kundendienst@geemarc.com

Rengör ytan med en mjuk, luddfri trasa. Använd inga
rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Från det ögonblick du införskaffar din Geemarc produkt,
garanterar Geemarc den i två år. Under denna tid, är alla
reparationer eller byten (på eget gottfinnande) gratis. Stöter du på
problem kontakta vår hjälplinje eller besök vår webbsida på
www.geemarc.com.
Garantin täcker inte olyckor, vårdslöshet eller bräckage av
eventuella delar. Produkten får inte manipuleras eller plockas isär
av någon som inte är en auktoriserad Geemarc-representant.
Geemarc-garantin begränsar inte på något sätt dina juridiska
rättigheter.
VIKTIGT: KVITTOT ÄR EN DEL AV GARANTIN OCH MÅSTE
SPARAS OCH VISAS UPP VID ETT GARANTIANSPRÅK.

DEKLARATIONER:
CE-direktiv
Geemarc Telecom SA försäkrar härmed att denna
produkt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och
andra relevanta bestämmelser i radio- och teleterminalutrustning
2014/53/UE och i synnerhet artikel 3 avsnitt 1a, 1b och avsnitt 2.
Telefonen fungerar inte om linjeströmmen är lägre än 18 mA.
CE-försäkran om överensstämmelse kan läsas
påwww.geemarc.com

QUGAMPLIDECT295_Swedish_A3_V1.0

Elanslutning: Apparaten är utformad att uteslutande fungera
med 230V 50Hz. (Klassad som "farlig spänning" enligt EN 60950
standard). Enheten har inte en integrerad på/av-knapp. För att
stänga av apparaten, koppla ur strömadaptern.
När du installerar apparaten, se till att eluttaget är lättåtkomligt.
Telefonanslutning:
Spänningar som föreligger på telekommunikationsnätet
klassificeras TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) i
enlighet med EN60950-standarden.
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