a Verden i dine hænder
Ascom Eurit 133

Trådløs ISDN-telefon DECT

Brugermanual

Kære kunde
Vi takker for dit valg af telefonen, Ascom Eurit 133.

Om dit køb
Gennem dit valg af en Ascom Eurit 133, så har du nu en telefon, der kombinerer den
trådløse telefons fordele, samtidig med at du har sikkerheden gennem ISDN-systemet.
Din telefon er udviklet til at bruge den nye digitale teknologi som standard for trådløse
telefoner. Derudover har din telefon yderligere egenskaber:
•
•
•
•
•

Du kan gemme op til 150 navne og numre
Genkald af de seneste 15 numre
Opkaldsregister på 30 besvarede/ubesvarede numre
Fem MSN-numre
Understøtter følgende supplementerende produkter:
– skift mellem opkald
– trepartskonference (3-på-linien)
– viderestilling
– noteringskald
• Individuel programmering af fem operatøre.

Brug af telefonen
For at sikre at du fuldt kan anvende alle Eurit 133s funktioner, anbefaler vi dig, at du
læser følgende afsnit:
• Basisinformation ved brug
• Opsætning af nye brugere (programmerbar multinumre)

Side 10
Side 13

De vigtigste afsnit vedrørende brug af telefonen findes i følgende afsnit:
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Installation og brug

Side 5
Side 6

Bemærk:
• ISDN-funktioner er netværksbetinget servicer, afhængige af netværksoperatøren.
Disse servicer er måske kun tilgængelige i begrænset omfang eller slet ikke udbudt
(se venligt menustruktur i bilagene)
• Af og til vil der i displayet vises tekst, som varierer fra teksten i denne brugermanual
(f.eks. "base.stat.ringer" i stedet for basestation ringer).
Vi håber, du vil nyde din nye kommunikationsoplevelse.
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Forklaring

Håndsættet
Modtager

Display symboler

ABC

ABCD

Anna
23.07.99
5
7
W
t

Display

HS:2
10:55
u
Pm

Foxtasten
(Menutast)

Returtast
Intern-tast

Tastatur
(Tal og bogstaver)

Aktiveringstast
Mikrofon

Ladekontakt

Display symboler
Telefon aktiveret

Håndsættets volumen sat til
høj.

Opkaldsregister: indtastning
besvaret.

Håndsættets volumen
slukket.

Opkaldsregister: indtastning
ikke besvaret.
ABC

ABCD

Bogstaver kan indtastes.

Basestationens indikator.
Indikator til batteri

Højttaler

Basestationen
Volumen tast "+"

Højttaler

Volumen tast "–"
Overordnet opkaldstast
Rødt lys: Lyser når linien er
aktiv, blinker når håndsættet
tilsluttes.
Grønt lys: Blinker mens batteriet oplades. Lyser når batteriet er opladet.
A2

Brugerkoncept

Med denne Ascom Eurit 133 er det muligt uden problemer at tilslutte op til fem forskellige brugere (MSNs), udbudt af din teleoperatør. Dette betyder, at du med et håndsæt
kan tildele brugernumre til fem forskellige brugere. Hver bruger kan lave sin egen opsætning og indstilling. Denne opsætning eller indstillinger gælder, så snart den respektive bruger vælges på håndsættet. Yderligere informationer findes på siderne 13 og 36.
Brugerfordel
• Opkaldsafgift kan fås separat (en til hver enkelt brugernummer)
• Brugerbestemt ringetone og navn signalerer opkald til den respektive bruger.
• De følgende opsætninger kan konfigureres individuelt til det enkelte brugernummer:
– Brugernavn
– Ringetone
– Skjul nummer
– Viderestilling til/fra
– Banke på til/fra
– Vis individuel samtaleafgift
Brugseksempel
Når du der hjemme gerne vil opdele din telefoni i privat og forretningstelefoni, med hver
deres opkaldsafgifter og være i stand til at skelne mellem indgående opkald, så bruger
du primært håndsæt 1 til dit hjemmekontor, og håndsæt 2 til privatbrug.

Opsætning
33 41 94 16 (MSN A)
33 41 94 00 (MSN B)
…

Basestation A

Håndsæt HS: 1
Bruger A: Privat
Melodi 1

Håndsæt HS: 2
Bruger A: Privat
Melodi 1

Bruger B: Forretning
Melodi 3

➡ Indgående samtaler på 33 41 94 16 høres på HS1 + HS2 med melodi 1 (privat).
➡ Indgående samtaler på 33 41 94 00 høres kun på HS1 med melodi 3.
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Den hurtige brugervejledning

Tilmelding af håndsæt til anden
basestation
1. Ny basestation forberedes
2. I håndsætsmenuen under "System
indst."- "Tilmeld"- "andet system"
gør håndsættet klar til brug sammen
med anden basestation.

Denne brugermanual indeholder den
hurtige hovedoversigt. Mere detaljeret
beskrivelse findes i den egentlige brugermanual. Inden du kan tage din Eurit 133
ibrug første gang skal batterierne oplades
i ca. 12 timer.
Efter du har trykket på foxtasten herunder
"P m", så kan du vælge mellem følgende
funktioner:

Modtage/afslutte opkald
b Tryk på aktiveringstasten.

Hovedmenu ved tændt telefon
Skift bruger
Opkaldsregister
Tastaturlås
Ringesignal fra
HS indstillinger
System indst.
Servicefunktion
Gebyrer
Suppl. tjenester

Opkald ud
Tryk b.
og indtast det ønskede nummer.
eller
vælg det ønskede nummer og tryk
Tryk b.
(det sidste indtastede tal/tegn kan slettes
med "b").
Interne opkald
Tryk i og tryk derefter det interne
nummer.
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Menumuligheder under brug
Parkering
Medhør
Håndsæt volumen
Send Keypad/DTMF
Telefonbog

Genkald
Tryk på W , og vælg derefter indtastning
ved V, v, og tryk så på b.
Opkaldsregister
Tryk på P m.
V, v vælger det ønskede "opkaldsregister".
V, v vælger det ønskede nummer.
Tryk b.

Tilmelding af håndsæt
1. Tryk på basestationens I i 5 sek.
(Basestationen er nu klar til tilmelding)
2. Tryk System indst.
Tryk Tilmeld
Tryk Til baseenh.
Indtast PIN kode
Indtast internt nummer (1-6)
Indtast basestation (A-D)
Tryk OK

Indtastning i telefonbog
Tryk t.
Tryk NY.
Indtast nummer og navn.
Indtast de ønskede muligheder.
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Den hurtige brugervejledning

Telefonbogen
Tryk på t.
Indtast det første bogstav.
V, v søger efter navn med forespurgte
bogstav.
Tryk i for at se det gemte navn og
nummer..
Bekræft med tryk på OK.
Tryk b.

Skift mellem samtaler
Ny samtale, mens igangværende parkeres
eller holdes.
1 ≥ 2 Skift til ny samtale.
2 ≥ 1 Skift til ny samtale.
Afslut aktiv samtale
Under skift, tryk P m .
Vælg V, v "Aktiv slut"
Bekræft med OK.

Tænd og sluk for højttaleren på
basestationen
Under samtale, tryk P m .
V, v "Medhør".
Bekræft med OK .

Trepartskonference
Ny samtale, igangværende samtale sættes
på hold.
Tryk P m .
Vælg V, v "3-på-linien"
Bekræft med OK.

Opkald mellem de to håndsæt
Tryk på i.
Tryk på 1… 6 , internt brugernummer.
Bekræft med OK.
b afslutter samtalen.
Omstilling af samtale internt
Under samtale tryk i.
Indtast internt nummer 1… 6.
Bekræft med OK.
b afbryd forbindelse.
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Ekstern forespørgselskald
Under samtale, tryk på R (forespørgsel)
Indtast eksternt brugernummer.
Bekræft med OK .
Foretag forespørgslen.
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Sikkerhedsforanstaltninger

Pakkens indhold

Sikkerhedsforanstaltninger

Pakkens indhold
Hvad hører til pakken og hvilke tilbehør
hører til:

Advarsel!
Du må kun bruge nikkelmetal Hydrid
(NiMh) batterier eller nikkelcadmium (NiCd)
batterier!
NiMH AAA:
• Sanyo: HR-4U
• Panasonic: AAA P-03P
• Varta: VH 551 AAA
• Maxell: Ace HR-AAA
NiCd AAA:

•
•
•
•
•
•
•

• Panasonic: P-25 AAAR
• Sanyo: N-4U

Bemærk:
Strømforsyningen SNG 4af er placeret under emballageindmaden i æsken.

Anvendelse af andre batterier, eller ikke
genopladelige batterier kan være farligt og
kan betyde fejlfunktion eller skade på telefonen. Ascom fralægger sig i sådanne tilfælde ethvert produktansvar.
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Basestation
Håndsæt
3 NiMh batterier
Strømforsyning SNG 4 af
Bælteklip
Telefonledning
Brugermanual inklusiv den hurtige
brugervejledning

Tilbehør
Du kan købe følgende tilbehør til din telefon fra din Ascom forhandler:

• Vær sikker på, at batterierne
sættes korrekt i.
• Læg ikke batterierne i vand; smid dem
heller ikke i ild.
• Batterierne kan blive varme under
opladningen, dette er normalt og
uden faremoment.
• Anvend ikke andre opladere, da dette
kan medføre at batterierne ødelægges.
• Brug kun den vedlagte SNG 4 a f
strømforsyning til basestationen og
opladeren
• Før du bruger telefonen bør brugere
af høreapparater være opmærksomme på, at radiosignalerne kan
forstyrre høreapparatet og kan
forårsage en ubehagelig summelyd
ved høj volumen.

• Oplader
• Yderligere håndsæt
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Opsætning af telefonen og ibrugtagning

Placering og rækkevidde

Rækkevidde
Basens rækkevidde er op til 300 m udendørs og noget mindre indendørs. Atmosfæriske forstyrrelser kan påvirke rækkevidden,
ligeså kan værelses- og bygningsrelaterede
faktorer. Den effektive rækkevidde er væsentlig lavere indenfor end udenfor. Stillezoner kan forekomme pga. den digitale
transmissions frekvensrækkevidde, afhængig af omgivelsernes struktur. I sådanne tilfælde kan transmissionen være hyppigt
berørt af korte opkaldsforstyrrelser. Normal
opkaldskvalitet kan genfindes ved at gå ud
af stillezonerne. Hvis rækkevidden overskrides, vil samtalen afbrydes kort efter (hvis
du finder det nødvendigt, så kan du slå
advarselstone til ved rækkeviddekontrol).
Ascom Eurit 133 overfører stemmedata
mellem basestationen og håndsættet i kodet form. Dette betyder, at andre trådløse
telefoner, radiomodtagere, scannere etc.
ikke kan aflytte din Eurit 133.

Placering
Placér ikke din basestation på en metaloverflade eller i umiddelbar nærhed af andre elektroniske apparater, så som HI-FI
anlæg , kontorapparater eller mikro-ovne;
dette vil hindre gensidig forstyrrelse. Udover dette skal det undgås at placere basestationen i nærheden af varmekilder, så
som radiatorer, eller i direkte sollys. For at
opnå den bedst mulige rækkevidde, anbefaler vi en hovedplacering i midten af din
aktivitetscirkel. Undgå installation i kroge,
små rum eller bag ståldøre. For at hindre
radiofeedback i andre telefoner, foreslår vi,
den størst mulige afstand mellem basestationen eller håndsættet og den anden
telefon (Min. 1 meter).
Installation
Din telefon er beregnet til brug under normale forhold. Møbler i dag behandles med
mange former for overfladebehandling
værende sig lak eller plastik. Visse af disse
overfladebehandlinger vil kunne ødelægge
basestationens plastikfødder. Hvis dette
sker, så kan der komme grimme mærker
på møblernes overflade. Ascom kan ikke
holdes produktansvarlig i sådanne tilfælde.
Vi anbefaler, at der anvendes et skridsikkert
underlag, specielt på nye møbler eller på
lakerede møbler.
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Hørebeskyttelse
Ascom Eurit 133 overfører stemmedata
mellem basestationen og håndsættet i kodet form. Dette betyder, at andre trådløse
telefoner, radiomodtagere, scannere etc.
ikke kan aflytte din Eurit 133.
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Opsætning af telefonen og ibrugtagning

Tilslutning af basestationen

Afbrydelse af basestationen

Advarsel!
Vær sikker på, at du ikke forveksler telefonledningen og basestationens hovedledning.
Hvis du sætter de forkerte ledninger til de
forkerte stik, vil basestationen ikke virke og
måske blive ødelagt.

Afbryd først strømforsyning ved at slukke
og fjerne denne fra stikkontakten. For at
løsne ledningerne, tryk på den lille flap i
retning af basestationen (brug en lille skruetrækker), og samtidig med at du trykker,
træk ledningen ud.

Ledning
Ledningen markeret med nummer 1 har to
forskellige stik. Isæt det lille stik i indgangen for telefonledning (telefonsymbolet)
under basenstationen, indtil den klikker på
plads. Tilslut det store stik i din ISDNtilslutningsbox. (NT)

(hovedkabel) 2

Hovedkablet
Hovedkablet sættes i stikket (2), som er
identisk med symbolet for hovedkablet, vær
sikker på, at det klikker rigtigt i stikket. Før
derefter kablet igennem rillen. Sæt nu stikket i et strømførende 220V-stik.

1 (telefonledning)

Basestation

Bemærk:
Din telefon vil ikke virke, hvis hovedkablet
ikke er tilsluttet eller under strømsvigt.
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Telefonen må kun bruges sammen med et
SNG 4 af hovedkabel, som er testet i overensstemmelse med EN60950 Protection
Class 2.
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Opsætning af telefonen og ibrugtagning

Isætning og opladning af
håndsættets batterier
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Isætning af batteriet
1. Fjern dækslet over batteriholderen
ved at trykke let på dækslet og træk
det nedad.
2. Isæt tre batterier (som vist på billedet). Check at batterierne vender
rigtigt.

3. Sæt dækslet på plads igen, du vil
høre et klik.
4. Tænd for håndsættet ved at trykke
på aktiveringstasten.

Bemærk:
Hvis batterierne placeres forkert, så vil
håndsættet ikke virke.
Brug ikke forskellige typer batterier sammen.
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Opsætning af telefonen og ibrugtagning

Opladning af batteri
Batterierne er ikke opladet, når du får dem
sammen med din telefon. For at oplade
batterierne skal du placere håndsættet i
basestationen. Et "bip" indikerer at håndsættet er korrekt placeret.

Bemærk:
Den auditive bekræftelse, når batteriet
oplades, indikerer, at håndsættet er placeret rigtigt i basestationen. Hvis batterierne
er helt afladet, så vil den auditive
bekræftelsestone først høres, når batterierne har fået en minimum styrke igen.

Et sæt NiMh batterier (550mAh) giver dig
cirka 140 timer på standby eller cirka 15
timers kontinuerlig taletid.
Opladningstid er cirka 12 timer.

Når batterierne lige sættes i, vil display vise
uklar batteristyrke. Det korrekte displaybilled vil først vise sig efter, der er opnået fuld
opladning.

Et sæt NiCd batterier (250MAh) giver dig
cirka 70 timers standby eller 7 timers kontinuerlig taletid.
Opladningstid er cirka 6 timer.

Brug ikke primærbatterier, kun
NiMH eller NiCd batterier.
Placér ikke håndsættet i basestationen, hvis
batterierne ikke er sat i.
Vær opmærksom på følgende, hvis
batterierne skal have lang levetid:
• Før første brug, skal NiMh batterierne
oplades uden afbrydelse i 12 timer.
• Vær sikker på, at opladeren ikke har
kontakt til metaldele eller fedtede
dele.
• Efter lange perioder uden brug med
strømmen slukket (f.eks. ved ferier),
oplad håndsættets batterier igen før
brug.
• Defekte batterier skal smides ud
korrekt (ikke sammen med almindelig
husaffald)
• Tag kun batterierne ud, når andre skal i
• Oplad ikke batterierne andre steder
end gennem håndsættet.

Kapitlet "Håndsættets indstillinger" på side
35 beskriver hvordan batteritype vælges.
Bemærk:
Batterierne kan ødelægges, hvis håndsættet er programmeret til en forkert
batteritype.

Batteri-indikator
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Batteriets indikator i displayet viser batteriets omtrentlige niveau.
Blink:
Batteriet lader op
Kontin-:
Batteristyrke cirka
uerlig
mellem 50% og 100%
Kontin-:
Batteristyrke cirka
uerlig
mellem 30%-50%
Kontin-:
Batteristyrke cirka
uerlig
mellem 5%-30%
Kontin-:
Batteristyrke under
uerlig
5% eller afladet
Kontinuerlig blink: Batteri næsten tomt
Kontin-:
Batteristatus uklar
uerlig
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Standardopsætning

Bemærk venligst, at teksten i denne brugermanual til tider kan være anderledes end i
displayet.

Display
Når håndsættet er tændt, så vil både
håndsættets interne nummer, såvel som
dato og tid blive vist i displayet, og tre
mulige funktioner er klar til brug:

Kontrol
(Taster + display, se venligst fold-ud siden)

Genkaldsregister, telefonbogen og hovedmenuen.

Tænd for håndsættet
Tryk på aktiveringstasten for at tænde
håndsættet.
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Display-symboler
De følgende symboler eller tekst vises og bruges i den nederste displaylinie.
Symbol/tekst
Pm
i
W
a
ai
t
Pt
ABC b
PL
Å/å
o Y
x X
b
U
>, <, V, v
≥/≤
9
7
5
R
M
1≥2/2≥1
OK NY
JA NEJ
u
≥G
Z

Funktioner
Hovedmenu
Information
Genkaldsregister
Opkaldsregister, besvarede opkald
Opkaldsregister, ubesvarede opkald
Telefonbog
Gem nummer i telefonbog
Redigere indtastning
Slet indtastning
Skift mellem store og små bogstaver
Annuller valg (tom firkant/cirkel)
Vælg, Vælg (udfyld firkant/cirkel)
Slet sidste indtastning
Skift bruger
Vælg undermenuer
Øgning/sænkning af indstillingsniveau
Afvis opkald
Viderestilling aktiveret
Noteringskald
Forespørgsel
Mikrofon ➔ tast (slå fra)
Skift mellem samtaler 1–2 / skift mellem 2–1
Bekræft valg
Besvar samtale
Ringetone fra
Acceptér samtale under igangværende samtale
Aktivere automatisk genkald
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Standardopsætning

Foxtasten
Foxtasten har adskillige funktioner. I den
nederste displaylinie, kan der vises op til 3
symboler/tekster. Hvis du ønsker at udføre
en funktion, tryk på foxtasten under det
ønskede symbol.

Aktiveringstast
• Initiering af eksterne opkald
• Modtag og afslut samtaler
• Tænder for håndsættet
• I menuen, annullerer en funktion og
vender tilbage til tændt-status

Returtast
Hver gang du trykker på en tast, kan du gå
et trin tilbage i menuen med returtasten.
Hold tasten nede, indtil du når helt tilbage
til tændt-status.

Numeriske tastatur
Indtastning af tal og bogstaver.

Intern tast
For at foretage opkald til andre håndsæt,
så skal denne tast anvendes. (Interne opkald)

Indtastning af navne

20313556da_ba_a0

Under de enkelte tal på tastaturet, er der
påtrykt bogstaver. For at vælge et
bogstav, tryk på den respektive tast een
eller flere gang. Når du har indtastet

store bogstaver eller indtastet
mellemrum, så skifter systemet
automatisk tilbage til små bogstaver.

Taster

Første tryk

Store Bogstaver

Små Bogstaver

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8
Nummer 9
Nummer 0
Nummer *
Nummer #

-.?!,:;1'"
ABC2ÄÀÁÅÆÇ
DEF3ÈÉÊ
G H I 4 Ì Î Í ı̇ Ǧ
JKL5
MNO6ÖÒÓØÑ
P Q R S 7 Ş
TUV8ÜÙÚ
WXYZ9
+0
*()=%@&$£¥
mellemrum #

-.?!,:;1'"
abc2äàáåæç
def3èéê
g h i 4 ì î í ı ğ
jkl5
mno6öòóøñ
p q r s 7 ß ş
tuv8üùú
wxyz9ÿ
+0
*()=%@&$£¥
mellemrum #
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Standardopsætning

Hovedmenu

Du er nu inden i menuen "Håndsættets
indstillinger".
Bladr nu igennem menuen "Sprog" og tryk
på "OK".

Ved tændt kan "P m" bruges til følgende
funktioner:
Skift bruger 1)

ABCD

Handgerät-Einst.
Sprache¤¤¤¤¤¤¤¤
Benutzername
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
V
OK
v

Opkaldsregister
Tastaturlås
Ringesignal fra

Du er nu inden i undermenuen "Sprog".
Vælg det ønskede sprog med "V" eller"v"
og bekræft valget ved at trykke på "X".

HS indstilling
System indst.

ABCD

Sprache
{Englisch¤¤¤¤¤¤
X
Y |Italiano
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
s
X
V
v

Servicefunktion
Gebyrer
Suppl. tjenester

Det nye sprogvalg er nu indstillet.
Tryk på returtasten "u" for at gå et trin
tilbage eller hold den nede for at vende
tilbage til tændt-status.

1) Hvis ingen bruger er programmeret ind,
så vil denne funktion ikke vises.

Bemærk:
Hvis du trykker på aktiveringstasten eller
hvis du modtager en samtale under indtastningen, så vil proceduren nulstilles.

Praktiske eksempler
Valg af sprog
Under display-symbolet "P m" tryk på
foxtasten.
Du er nu inde i hovedmenuen, Bladr ned
igennem menuen "Håndsættets indstilling" ved at trykke på foxtasten under "<"
eller ">" flere gange.
20313556da_ba_a0

ABCD

HS indstilling
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
<
OK
>
Bekræft ved at trykke "OK".
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Standardopsætning

Brugere
Med din Ascom Eurit 133 kan du opsætte
maksimum fem individuelle brugere til
hvert håndsæt, f.eks. kan en bruger defineres til "Privat", "Datter", og "Forretning". Hvis to brugernavne er definerede,
så vil "Skift bruger" vises i displayet, når
menutasten "P m", trykkes, og sammen
med foxtasten "U", kan du nu vælge den
rette bruger. (Privat, datter eller forretning).

Du bestemmer brugerprofil (Privat, Datter
etc.) i "Håndsættets indstillinger". Ved indgående opkald, så vil ringetone være
brugerbestemt.
HS indstilling
Brugernavn
Bruger A

Indstilling af brugere

...

Vigtigt:
For fuldt ud at drage fordel af alle Ascom
Eurit 133 telefonens funktioner, skal mindst
en bruger defineres, dvs. mindst et MSNnummer skal defineres.

Brugeroversigt
Det er en god ide at indskrive de valgte
brugerindstillinger i basestationen og i
håndsættet. Der findes en oversigt på siderne 46/47.

System indst.
MSN-indstilling
Nummer MSN
MSN A
…

20313556da_ba_a0

Bemærk:
Hvis der ikke er defineret flere MSN-numre
i håndsættet, så vil telefonen altid ringe op
gennem det samme MSN-nummer: ved
indgående opkald, vil alle registrerede
håndsæt ringe.
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Standardopsætning

Håndsæt Tændt

Tastaturlås
Når tastaturet er låst, kan der modtages
opkald almindeligt ved at trykke på
aktiveringstasten. Udgående samtaler kan
ikke foretages, før tastaturet igen frigives.

Tastaturlås
Ringesignal fra
HS indstilling
Sluk Håndset

Håndsæt slukket
Når håndsættet er slukket, så vil indgående
opkald ikke høres
Tænd håndsættet ved at trykke på
aktiveringstasten.

Ringetone slukket
Ringetone i håndsættet er slået fra. Tilringning vises kun i displayet og kan besvares normalt. Hvis menuindstillingen
ændres til ringetone til, kan ringetonen igen
aktiveres.

20313556da_ba_a0

Bemærk:
Basestationens ringetone og andre håndsæt er ikke slået fra.
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Eksterne opkald

Besvar kald

Forberedelser ved uaktiv
telefon

Ringetonen i basestationen vil lyde og det
røde lys vil blinke ved kald.

Du kan taste alle numre ind via tastaturet
eller overtage en indtastning fra opkaldsregister eller genkaldsregister, og hvis nødvendigt rette til.

Den brugerbestemte ringemelodi vil lyde
ved opkald. Displayet viser, hvem samtalen
er til, og opkalders nummer. Hvis opkalders
nummer er gemt i telefonbogen, så vil navnet vises.
1.

ABCD

0439_
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Pt t
b

Tryk b.
Ring op...
Pt

Gemmer nummeret i telefonbogen.
t
Indtastning fra telefonen sættes
efter det allerede indtastede
nummer.
b
Ret nummeret.
b Ring op.

Bemærk:
Nummer vises ikke, hvis nummeret er skjult
eller hvis nummer ikke er tilgængeligt.

Afvis opkald
Tryk på foxtasten under 9.
Et opkald afvises endeligt, når alle håndsæt har afvist opkald.

Bemærk:
Hvis to linier er optaget af interne brugere,
så vil der lyde en optaget tone

Afslut opkald

Opringning via tastatur

Tryk b
eller
sæt håndsættet i basestationen.

Håndsættet er tændt

20313556da_ba_a0

1.
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1.

Tryk på b.
Du hører nu en klartone.

2.

Tast nummeret ind.

3.

Ring op…

Eksterne opkald

Genkaldsregister

Noteringskald

De sidste 15 navne eller numre gemmes
automatisk. Hvis denne hukommelse er
fuld, så vil det ældste indtastede blive
slettet.

Hvis det ringede nummer er optaget, kan
du aktivere noteringen eller automatisk
genkald.

1.

Tryk W.

ABCD

Abonnent
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
optaget
07413
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
5
Z
5

noteringskald

Z

automatisk genkald

ABCD

Genkald
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
01639 }
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
V
v
i
Det sidste ringede nummer eller
navn vises.

Noteringsopkald
Så snart nummeret er ledigt, vil der lyde en
ringetone via håndsættet og ved at trykke
på aktiveringstasten inden for 15 sekunder, vil der opnås forbindelse.

2.

Bladr igennem genkaldsregister
med "V" eller "v".

3.

Tryk b.
Nummeret ringes op.

Bemærk:
Genkald sker under aktive brugere.

Bemærk:
Noteringskald er endnu ikke udbudt af alle
teleoperatøre.

Korrektion i genkaldsregister
Vælg "i" for at rette i dine indtastninger:

Automatisk genkald
Hvis du ikke har noteringsopkald (ikonet 5
vises ikke i displayet) så kan du aktivere det
automatiske genkald ved at trykke på
"Z".
Din telefon vil så derefter minde dig om
genkaldet efter 60, 120 og 180 sekunder.

ABCD

Genkald
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
01639
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Pt
OK
PL

20313556da_ba_a0

Pt
OK
PL
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Gem indtastning i telefonbog.
Overtager indtastninger, når
telefonen ikke er i brug.
Sletter indtastning.

Telefonbog

Gem en indtastning i
telefonbogen

Indstillingsmenu for
indtastninger

For at opnå enkel og hurtig opringning, så
kan du lave en personlig telefonbog med
op til 150 navne og numre.

Du kan tillægge dine indtastninger følgende indstillinger:

1.

Vælg
Indtastningen foregår altid
operatør gennem denne serviceoperatør.

Indtast det ønskede nummer (max
24 tegn/tal).

Vælg
MSN

ABCD

Andre:
Identitet Dette nummer skal altid
skjules.

0439_
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Pt t
b

Ekstern Nummeret ringes automatisk
nummer op med foranstillet præfiks/
adgangskode (PBX-funktion).

2.

Tryk på P t.

3.

Indtast det ønskede navn
(Op til 16 bogstaver).

4.

Bemærk:
Det er også muligt at registrere disse indtastninger under igangværende samtaler,
interne som eksterne.
Ved brug sammen med en PBX, skal præfiks ikke tastes ind i telefonbogen.

Tryk på OK.
Indtastning er nu lagret

5.

ABCD

Telefonbog
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Programmere
alternativer?
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
J JA
NEJ
NEJ Gå et trin tilbage, yderligere
indtastning kan gemmes.
Indstil menu.
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JA

Denne indtastning foregår altid
gennem dette MSN-nummer.
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Telefonbog

Vælg fra telefonbog
1.

Tryk t .

2.

Bladr i telefonbogen ved at trykke
på tasterne "V" eller "v", eller
indtast op til tre begyndelsestal eller
bogstaver på tastaturet.
ABC

Rette/slette i egen
indtastninger
Led efter en ønsket indtastning, som beskrevet ovenover, og vælg indtastning ved
at trykke "i".
ABCD

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Huber Herbert
0561288
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
ABCb OK
PL

ABCD

Telefonbog
Huber Herbert¤¤¤||
Meier Hans
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
V
i
v
3.

ABC␣ b Retter i
indtastningen.
OK
Denne tast bruges, når telefonen ikke er aktiv.
PL
Sletter indtastningen.

Tryk b.
Det kaldte nummer vises.

Valg fra telefonbog uden
afløftning af linie

20313556da_ba_a0

Tryk på den ønskede indtastning og tryk
"i", og derefter på "OK".
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Telefonbog

Overførelse af indtastninger til
andre håndsæt

Forbindelsen er etableret. Beskeden "Forbered håndsæt 2" vises.

Når du én gang har sat to eller flere håndsæt til din Ascom Eurit 133, så kan du overføre hele telefonbogen til de andre håndsæt. Denne udveksling af informationer er
kun mulig inden for det maksimale antal
af håndsæt (6 stk.)per basestation

4.
5.

Vælg indtastning.
Start overførelsen ved at
trykke på aktiveringstasten.

Modtag indtastninger
Modtagerhåndsættet:

Før overførelsen
1.
2.

Før du overføre information, så skal du være
sikker på, at det håndsæt, der skal modtage informationerne:
– er tændt
– er sat til basestationen
– er inden for basestationens rækkevidde
– ikke bruges aktivt

Bemærk:
• Hvis du har sendt en enkelt indtastning, kan du straks herefter vælge
yderligere en indtastning og sende
denne.
• Hvis der skal indtastes en pinkode, så
skal den indtastes.
• Allerede eksisterende indtastninger
skrives ikke over, de gemmes to
gange.
• Hvis det under overførelsen viser sig,
at telefonbogen er fuld i modtagerens
display, så vil beskeden "Slet telefonbog?" JA/NEJ vises.
– Hvis du trykker "JA", så vil din
nuværende telefonbog blive
slettet og overførslen vil begynde.
– Hvis du trykker "NEJ", så vil
håndsættet antage tændt-status
og overførelsen standses.

Overførelsesenheder
Håndsættet der skal sende data:

Servicefunktion
Overfør Tlf. bog
Til HS nr. 2
Telefonbog

20313556da_ba_a0

Indlæsning
1.
2.
3.

Håndsættet skal være tændt.
Inden for 60 sekunder, skal der
svares "JA" til beskeden "Telefonbog overføres fra håndsæt 1".

Vælg menuen "Telefonbog send".
Vælg modtager.
Vælg "Enkel indtastning" for at
sende enkel indtastning.
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Opkaldsregister

Rette i opkaldsregistreret

Opkaldsregistreret med 30 indtastninger
kan nås gennem to menuer: mindst 10 indtastninger er reserveret til ubesvarede opkald og mindst 5 til besvarede opkald. Disse
indtastninger gemmes, og sorteres i henhold til bruger, derunder antallet af opkald,
dato og tidspunkt for seneste opkald.

Vælg "i" for at rette i en indtastning:
P␣ ABC Rette i indtastningen.
P t Gemmer indtastningen i
telefonbogen.
OK
Overtag indtastningen til
rettelse ved ikke aktiv telefon.
PL
Slet indtastningen.

Opkaldsregister
Ubesvarede

Bemærk:
Hvis nummeret i opkaldsregistreret ringes
op, så slettes det fra registreret og gemmes nu i genkaldsregister. Hvis opkaldsregistreret er fuld, så vil det ældste nummer blive slettet.

Besvarede
Slet listen

Valg af indtastning fra
opkaldsregistreret
1.

Sletning i opkaldsregistreret

Vælg listen med besvarede eller
ubesvarede opkald .

Opkaldsregister
Slet listen

ABCD

a i: Anna
0041326242¤¤ ¤||||||
Boris Braun
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
V
i
v
Bladr gennem opkaldsregistreret
ved at trykke "V" eller "v".

3.

Tryk på b.
Det valgte nummer ringes op.

Ubesvarede

Vælg listen over besvarede eller ubesvarede
opkald. og slet indtastningerne.

20313556da_ba_a0

2.

Besvarede
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Operatørvalg

Din Ascom Eurit 133 understøttes af adskillige funktioner, når den mest økonomiske løsning vælges

Bemærk:
Hvis flere funktioner er aktive, så vil operatør vælges således:
1. Gennem telefonbogen.
2. Modtageres præfiks anvendes ved visse
opkald (f.eks. 079, 0171).
3. Operatørvalg sat til"Altid"*.

Servicefunktion
Operatør
Provider 1

* "Altid" kan kun aktiveres til en operatør

...

Opkaldspecifikt valg

I menuen "Operatør" kan du gemme op
til fem forskellige udbydere med navne og
netværkskoder (operatørnummer)

Det er muligt at bestemme operatør for
hver enkelte opkald, når telefonen ikke er
aktiv gennem en samling af opkaldsnumre.

1. Vælg menuen "Operatør".
2. Tryk i.
3. Indtast operatørs præfiks.
4. Indtast operatørs navn.
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5. Vælg mellem:
Intet

Operatør er kun erhvervet,
ingen funktion. Operatør kan
tildeles gennem telefonbog.

Altid

Medmindre andre operatøres
funktioner defineres, så vil
alle opkald ske gennem
denne operatør.

Betinget Indtast præfiks, f.eks. 079
eller 0171 ved GSM. Alle
numre der starter med disse
numre vil ringes op gennem
den valgte operatør.
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Genveje

Genveje til funktion

Snup genvejen

Du kan programmere op til 9 genveje. F.eks.
gennem tastaturet taster 1-9, genvej er
mulig ved brugerbestemt funktion, som
ikke kræver nogen redigering (indtastningsnumre eller bogstaver) eller værdiopsætning, f.eks. ingen parkering etc. På
denne måde er der ingen grund til at finde
funktionerne gennem menustruktur (bladr)
Denne egenskab bruges typisk til meget
anvendte funktioner fra undermenuer.

Håndsættet er tændt.

Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:

–

Nummer 5:

Ingen parkering
Tastatur lås
Håndsæt fra
Ændring af
håndsættet
Direkte opkald til

Du kan programmere dine egne genveje
på tasterne 6–9 eller du kan overskrive allerede eksisterende numre (1–5).
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Programmering genveje
1.

Tryk på foxtasten under "P m".

2.

Bladr ned til den ønskede funktion
ved at trykke på "V" eller "v",
eller "<" eller ">" ved den ønskede
funktion.

3.

Hold den ønskede tast (1–9) nede i
cirka 3 sekunder.
Genvejen er nu programmeret til
dette nummer eller den gamle
værdi er overskrevet.

Tryk under "P m".

2.

Tryk på den ønskede tast.
Du er nu inde i den programmerbar
menu.

Du bør skrive dine genveje ned (funktioner) sammen med numrene (1–9) på de
dertil indrettede kortnumremærkater bagest i denne manual.

I standardopsætningen er der programmeret fem genveje:
–
–
–
–

1.
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Under samtalen 1. forbindelse

Intern forespørgsel

Parkering

Med tasten i kan du tale med andre interne brugere eller viderestille en samtale
(se venligst interne opkald).

Du kan parkere en samtale i cirka 3 minutter og i løbet af disse minutter, kan du
modtage samtalen på en anden telefon.
Hvis du ønsker at genoptage samtale i dit
eget håndsæt, så vælg menuen "parkering
ophør" fra hovedmenuen under "suppl.
tjenester".

Ekstern forespørgsel
Ved at trykke på foxtasten under R kan den
aktive samtale sættes på hold. En forespørgsel til andet ekstern nummer kan
initieres (Se Under Samtalen 2. forbindelse).

Medhør på basestationen
Under en samtale kan du aktivere højttaleren på basestationen. Nu kan andre høre
med. Denne funktion kan kun aktiveres
gennem håndsættet, så der ikke uønsket
kan aktiveres medhør.

Mute , mikrofon fra M
Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner
kan høre dig (når du taler med en anden),
så kan du slå mikrofonen fra. Bemærk symbolet "M" i øverste vises da i linie

Bemærk:
"+" og "–" tasterne på basestationen kan
justere volumen i op til syv niveauer. Når
du er færdig med at bruge medhør, så vil
volumenniveauet nulstilles.
Højttaleren er automatisk slået fra, når samtalen ophører dvs. efter tryk på aktiveringstasten.

Menu under samtale
Under "P m"er følgende funktioner tilgængelige:

Hvis ekko forekommer (fløjten i højttaleren), så gå væk fra basestation med håndsættet eller skru ned for volumen.
Medhør kan kun bruges ved eksterne samtaler.

Parkering
Medhør
Håndsæt volumen
Send Keypad/DTMF

20313556da_ba_a0

Telefonbog
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Under samtalen 1. forbindelse

Tilpasning af volumen i
håndsættet

Samtale venter
Mens du er i gang med en samtale, så vel
interne som eksterne, og ny indgående
ekstern samtale venter, så vil du høre en
ventetone i røret.

For at gøre det muligt at høre din samtalepartner, kan du øge volumen under samtalen.
Bemærk:
Disse indstillinger gælder kun for den aktuelle samtale.

ABCD

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Opkald til
Anna
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
9
OK
PG

Keypad/Send DTMF

9
OK

Ved at skifte over til midlertidig brug via
DTMF, så kan du bruge specieltasterne *
og # , når du skal indtaste information
under en samtale f.eks. voicemail, telefonsvarer o.lign.

PG

Afvis samtalen.
Acceptér samtale, den første
samtale sættes på hold.
Acceptér samtalen, og den første samtale afbrydes.

Bemærk:
Denne funktion er afhængig af "Basestationens opsætning", dvs. hvorvidt samtale stadig er aktiv eller ikke aktiv i henhold til den respektive MSN-bruger.

Hvis du kar aktiveret "autom. DTMF" via
håndsættet, så behøver du ikke at skifte;
"Send keypad" er tilgængelig i denne
menu.
Bemærk:
Efter du har færdiggjort din samtale, tryk
på aktiveringstasten, midlertidig DTMF opkald vil blive slået fra.

Telefonbog
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Du kan aktivere numre fra den personlige
telefonbog eller gemme nye indtastninger
(se side 17).
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Under samtalen, 2. forbindelse

Menu under samtale

Du er i gang med en samtale, en anden er
sat på hold:

Følgende funktioner under "P m" er tilgængelige under eksterne samtaler:

Skift mellem opkald
Aktiv slut
Skift mellem opkald ved at trykke på
"1 ≥ 2" "2 ≥ 1".

3-på-linien
Parkering

Mute aktiveres M

Medhør
Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner
skal kunne høre dig, men du taler med en
anden, så kan du aktivere mutetasten og
derved slå mikrofonen fra.

Håndsæt volumen
Send Keypad/DTMF

Bemærk:
Hvis to Eurit 133 anvender begge linier (Bkanaler) samtidigt, via samme basestation,
vil det ikke være muligt at anvende holdfunktionen.

Telefonbog
Under en samtale:
Aktiv slut
3-på-linien
Medhør
Håndsæt volumen
Telefonbog

Konference mellem tre partnere
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Hvis du har valgt "trepartskonference", så
kan alle tre samtalepartnere tale med hinanden. Hvis du trykker "1 ≥ 2""2 ≥ 1"igen,
så er du atter i forbindelse med din sidste
samtalepartner.
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Interne opkald

Opkald mellem to håndsæt

3.

Du kan foretage opkald mellem to håndsæt.
1.

Tryk på i.

2.

Tryk på det interne telefonnummer,
f.eks. 2.

Forespørgselskald til andet
håndsæt
Når du er i gang med et eksternt opkald
og ønsker at foretage et forespørgselskald
til et andet håndsæt.

Indtast det interne telefonnummer,
f.eks. 2.
3.

Tryk b.

4.

Ring op…

Samtale venter/Banke på
hvis et eksternt kald forekommer under en
intern samtale, vil et "Banke på" signal
høres i begge håndsæt. (Se "under samtalen").
Bemærk:
Ved optagetsignal, som følge af optaget
under intern samtale, vil det ikke være
muligt for ekstern opringer at aktivere notering.

Du ringer op ekstern på dit håndsæt, og vil
nu gerne viderestille samtalen til dit andet
håndsæt.
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2.

1.

Tryk i.
Den eksterne samtale sættes på
hold.

2.

Den eksterne samtale sættes på
hold.
Foretag forespørgslen.

3.

Tryk på OK.
Nummeret ringes op.

4.

Tryk på 2≥1 .
Du er nu igen i forbindelse med det
eksterne opkald (skift mellem
opkald).

Bemærk:
Hvis den interne forbindelse falder ud, så
kan man genoptage den eksterne samtale
ved at trykke på R.

Ring op

1.

Tryk på b.
De to samtalepartnere er nu i
forbindelse igen .

Aktivering, Skift mellem opkald,
trepartskonference

Tryk på i.
Den eksterne samtale sættes på
hold.

Disse funktioner er beskrevet under afsnittet "Under samtale".

Tryk på den ønskede tast til det
interne håndsæt.
Foretag forespørgslen
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Interne opkald

Overordnet opkald/søgning
Fra håndsættet
Du kan sende et overordnet opkald fra dit
håndsæt til alle de registrerede håndsæt:
1.

Tryk i.

2.

Tryk 9.

Fra basestation gør
I tryk kort på basestationen
tast.
Den interne ringetone vil nu lyde på
alle de registrerede håndsæt.

20313556da_ba_a0

1.
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Supplerende tjenester

Kontrol og sletning af status for
viderestilling

Suppl. tjenester
Viderest. akt.

Når du skal skifte til den modtager, som du
ønsker at kontrollere status hos, vælg da
"Viderestilling Status".

Fast
Forsinket

ABCD

Viderest. status
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Fast
43116
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
ABCb OK
L

Ved optaget
Viderest. status
Fast

ABCb Ændre opkaldsnummeret.
OK
Afslut kontrol af status ved
viderestilling.
L
Annullér/slet viderestilling.

Forsinket
Ved optaget
Annuller parkering

Parkering ophør

Parkerings ID

Du har parkeret en samtale og ønsker nu
at modtage opkaldet (parkering ophør) fra
din Eurit 133. Vælg menuen "Annuller
parkering", hvis krævet indtast identitetsnummer ved parkering, og tryk på
foxtasten under "OK".

Aktivér viderestilling af samtale
Det er en betingelse, at mindst en bruger
er defineret og at mindst et brugernavn er
indtastet for at anvende viderestilling. For
hver bruger kan der programmeres tre forskellige typer af viderestilling til forskellige
destinationsnumre. For programmering skal
der skiftes til MSN.

Identitetsnummer ved
parkering
Du kan ændre standardnummeret ved
parkerings-ID. "1" som du måtte ønske det
(for hvert håndsæt).
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Ubetinget Alle indgående samtaler
viderestilles med det samme.
Ej svar

Indgående samtaler viderestilles efter 15 sekunder.

Optaget

Opkald viderestilles, hvis MSN
er optaget.

Hvis et opkald er programmeret til viderestilling, vil der i displayet være et ikon, der
viser dette "7" .
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Samtaleafgift og samtaletid

Under en udgående samtale vil din Ascom
Eurit 133 vise samtaleafgift og samtaletid.
I Danmark er det dog kun muligt at få samtale beløb efter endt samtale. Bemærk venligst, at pga. tekniske omstændigheder, kan
der være afvigelser på selve telefonregningen. Det er altid det beløb, som der
står på telefonregningen, som du skylder
din teleoperatør.

Indstilling af valuta

Indstilling af samtaleafgift/
gebyrer

Bemærk:
Hvis valutaen er givet af netværksoperatøren, så vil der automatisk være valgt
valuta.

Gebyrer
Valuta

Bestem hvilken valuta, du ønsker samtaleafgiften skal vises i.

Gebyrer
Faktor

Kontrol og sletning af totalbeløb
MSN A

Du kan kontrollere eller vise totalbeløb vedrørende seneste opkald og når som helst
slette beløbet.

MSN B
...

Gebyrer
Bylinie

Vis gebyrer
Faktorberegning for den enkelte bruger og
for selve telefonen. Du kan indtaste decimaler ved at bruge * eller # -tasterne.

Sidste samtale

Bemærk:
Hvis valuta er indtastet på ny, eller hvis kursen er ændret, så vil det seneste opkald og
totalbeløbet blive slette.
Bemærk venligst, at en faktor kan ændre
sig i løbet at samtalen, og det er derfor
muligt, at der vises forkert beløb i displayet.

System

Totale håndsæt

MSN A
MSN B
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...
Total bylinie
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Direkte opkald (babykald)

Aktivering af direkte opkald

Foretage direkte opkald

Når direkte opkald er aktiveret, så kan et
vigtigt nummer ringes op ved tryk på en
hvilken som helst tast, med undtagelse af
foxtasten. Opkald kan modtages almindeligt.

1.

Opkald foretages …
2.

HS indstilling
Direkte opkald

1.

Tryk på b.
Det direkte nummer ringes automatisk op.

Tryk på b.
Samtale afbrydes.
Efter et par sekunder vil "Direkte
opkald" atter vises i displayet.

Bemærk:
Vi anbefaler, at du kontrollere det nummer,
du har tastet ind ved at foretage et testopkald.

ABCD

Fornummer
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Nummer:
0718
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
OK
b

Afbryd direkte opkaldsfunktion
2.

Tryk OK.

ABCD

Anna
HS: 1
02.07.99
12:18
---DIREKTE OPK.-{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
FRA
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Bemærk:
Hvis et opkaldsnummer allerede er indtastet, så vil det vises i displayet.

30

1.

Direkte opkald slås "FRA".

2.

Bekræft med "JA".

Brug med flere håndsæt

Tilmelding af håndsæt

Din Ascom Eurit 133 gør det muligt for dig
at bruge op til 6 håndsæt på en basestation.
Du kan foretage to interne samtaler, samtidig med en tredje bruger modtager en
udgående samtale. Hvert håndsæt skal tilsluttes basestationen og der skal være defineret en intern MSN-bruger. Hver intern
bruger(1–6) kan kun tilsluttes een gang.
Det vises i displayet, når håndsættet er
tændt.

Hvis basestationen er klar, så kan du tilslutte
et håndsæt.
System indst.
Tilmeld
Til baseenh.

Bemærk:
Under brug med flere håndsæt, og når en
af håndsættene modtager en ekstern indgående samtale, da vil optagetonen lyde.
Du kan stadig foretage interne opkald. Dit
håndsæt kan tilsluttes mindst fire basestationer.

Forberedelse af basestationen
til tilmelding af håndsæt
I

1.

Tast basestationens pinkode ind
eller "0000" (standardindstillingen)

2.

Tast det nye interne nummer ind
(1–6).

3.

Bestem tilhørsforhold til basestation
(A–D).

4.

Tryk på OK.

Hvis tilslutningen er korrekt, så vil signal
vises i displayet.

Tryk på intern samtaletasten i fem
sekunder.

Bemærk:
Hvis det interne nummer bruges igen, så
vil det første håndsæt afmeldes.
Hvis tilslutningen fejler, så vil bogstavsymbolet vises i displayet ved blink.
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Indikatoren på basestationen vil begynde
at blinke rødt.
Basestationen står nu standby i 60 sekunder, så du kan tilslutte håndsættet!
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Brug med flere håndsæt

Tilmelding af håndsæt til tredjeparts basestation (GAP)

Tilmelding af tredjeparts håndsæt til basestationen

For at tilslutte håndsættet til tredjeparts
basestation skal denne understøtte GAP.
Basestationen skal forberedes til denne tilslutning i henhold til producentens vejledning.

For at et tredieparts håndsæt kan tilsluttes
må det understøtte GAP.
System indst.
Tilmeld

System indst.
Fremmed HS

Tilmeld
Til fremm.sys

1.

Vælg en firecifret eller ottecifret
kode (AC), f.eks. 12345.

1.

Indtast basestationens placering
(A-D)

2.

Indtast det nye interne nummer (16) på håndsættet.

2.

Indtast nu den firecifrede kode
(AC kode) på basestationen.

3.

Tryk på OK.

3.

Tryk OK.

Bemærk:
Hvis det nye interne nummer tidligere har
været anvendt til at tilslutte andet håndsæt, så vil dette håndsæt ikke længere være
tilsluttet.

Bemærk:
Basestationen tildeler automatisk det interne nummer til håndsættet.
Basestationens bogstav f.eks. A vises i displayet og bekræfter derved at tilmeldingen
er gennemført.
Hvis dette ikke er tilfælde, vil der lyde en
fejltone og bogstavet A vil blinke.
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GAP-funktionerne er beskrevet på side 33.
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Brug med flere håndsæt

GAP-brugere
Din telefon understøtter DECT GAP-protokollen. For at registrere til tredjeparts basestation, så skal basestationen understøtte
GAP-protokollen.
Følgende funktioner er tilgængelige:
•
•
•
•

interne opkald fra håndsæt til håndsæt
udgående samtaler fra håndsæt
svar ved indgående opkald
tilslutning af håndsæt

Framelding af håndsæt fra
basestationen
Du kan frakoble et håndsæt fra basestationen
System indst.
Tilmeld

1.

Vælg det håndsæt, som skal
frameldes.

2.

Tryk på OK.
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Gennemført framelding vises i displayet.
Bemærk:
For at framelde et håndsæt, skal du være i
basestationens nærhed. Du kan kun frakoble tredjeparts håndsæt med håndsættet
Ascom Eurit 133, og ikke med trediepartshåndsættet selv.
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Brug med flere håndsæt

Valg af basestation

Udover din basestation, så kan du anvende
dit håndsæt på op til tre andre basestationer. Denne funktion gør det muligt
at udvide rækkevidden.

Udgående samtaler kan foretages fra både
basestation A og B.
Hvis radiobølgerne overlapper, vil forbindelsen blive dannet gennem den basestation, som bliver vist i displayet. Du kan
altid kontaktes gennem den basestation,
som bliver vist i displayet.

Brugseksempel
Hvis du hjemme har en Ascom Eurit 133
og samme udstyr på kontoret, kan du anvende dit håndsæt begge steder. Naturligvis er indgående og udgående samtaler kun
mulige indenfor den anvendte basestations
rækkevidde.

HS indstilling
Vælg base
Automatisk

Specifikation af konfiguration
Håndsættene skal være tilsluttet både
hjemmestationen og arbejdsstationen.
Definer et bogstav (A,B,C eller D) ved hver
basestation. Derefter fordeles mindst et
MSN-nummer til hvert håndsæt.

Baseenhed A
……

Automatisk
Standardindstillingen i håndsættet vil altid
automatisk ringe op gennem den basestation, som er nærmest.

Bemærk:
Radiobølgerne kan overlappe delvis eller
helt.
Indgående samtaler vil kun blive viderestillet
til dit håndsæt, hvis den tilsvarende basestation vælges.

Basestation A,B,C eller D
Standardopstillingen i håndsættet vil altid
automatisk ringe op gennem den basestation, som er nærmest.
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Hvis håndsættet ikke er i radiokontakt med
basestationen, så vil det tilsvarende lys
blinke i displayet eller symbolet for nummer to basestation vil blive vist.
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Håndsættets indstilling

Indstilling af sprog

Generelle indstillinger

I menuvejledningen, kan du vælge sprog:

HS indstilling

HS indstilling

Indstillinger

Sprog

Tasteklik

Deutsch

RV-advarsel

English

Ladekontr. Ton

Français

Dir. Besvar

Italiano

Belysning

…

Autom. DTMF

Aktivering/deaktivering af
tastelyd

Valg af batterier
Din telefon leveres med tre genopladelige
NiMh batterier (550mAh). Du kan bruge
telefonen med NiCd batterier, men deres
kapacitet er lavere og derfor er standbytiden også lavere.

Hvis du ikke ønsker at høre på en bekræftelsestone, hver gang du trykker på en tast,
så kan du slå denne funktion fra.

Når du skifter batteritype, så skal det programmeres i telefonens menu.

HS indstilling
Batteritype
NiMH
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NiCd
Bemærk:
Batterierne kan tage skade, hvis håndsættet
programmeres til den forkerte batteritype.
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Håndsættets indstilling

Advarsel ved kontrol af rækkevidde

Lys
Hvis du ikke ønsker displaylys, så kan du
slå det fra.

Du kan aktivere et advarselssignal, som vil
lyde hver gang, du forlader radiokontaktens rækkevidde under en samtale. Denne
rækkevidde kan forstyrres på grund af bygningskonstruktioner, som stiller begrænsninger op for basestationens rækkevidde
og modtagelsestyrke.

Automatisk DTMF
Aktivér "Automat. DTMF" så du automatisk kan skifte til DTMF under en igangværende forbindelse. F.eks. ved en telefonsvarer.

Hvis det sker, så gå hen imod basstationen
igen til du ikke længere er i den blinde vinkel/ radioskygge, indtil advarselstone ophører. Hvis du ikke finder tilbage indenfor
basestationens rækkevidde, så vil telefonforbindelsen blive afbrudt.

Indtastning af brugernavn
Hvis du har flere MSN-numre i "HS indstilling", så kan du definere et navn for hvert
MSN-nummer i dit håndsæt. Navnet bruges til at vise, hvilken bruger, der er valgt,
og hvem den indgående samtale er til.

Bemærk:
Hvis rækkevidde ikke er tilstrækkelig, så kan
det hjælpe at skifte mellem basestationer.
Se afsnittet "Opsætning af telefon og
ibrugtagning" for yderligere informationer
vedrørende optimal placering af telefonen.

Bemærk:
Hvis ingen bruger er indtastet, så vil displayet ikke vise "skift bruger".

Aktivering/deaktivering af lyd
ved Ladekontrol bip

HS indstilling
Brugernavn

Når håndsættet er sat korrekt i opladeren,
så vil det auditivt bekræftes.

Bruger A
Bruger B
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Direkte svar fra afbrudt håndsæt

...

Du kan besvarer din telefon direkte uden
først at trykke på aflyft-tasten, ved at placere den i basestationen og herfra afløfte
håndsætte ved indkommende kald.
Bemærk:
Hvis håndsættet ikke er i basestationen, så
skal samtales modtages på normal vis.
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Håndsættets indstilling

Håndsættets ringetone

Håndsættets pinkode

Du kan indstille dit håndsæt til at have
brugerbestemt ringetone. Hvis du ønsker
at ændre ringetone, vælg først den respektive bruger (brugernavn). Melodien til interne opkald kan indstilles uafhængigt af
bruger.

Håndsættets pinkode skal bruges, når du
ønsker at slå personlige indstillinger fra (og
vende tilbage til standardindstillingerne,
slette telefonbog o.lign.) og til at beskytte
indstillingerne mod uvedkommende ændringer. I standardopstillingen er håndsættets pinkode slået fra ("0000"). For at
aktivere pinkoden, skal pinkoden tastes ind
efterfulgt af følgende procedure:

HS indstilling
Ringesignal HS

HS indstilling

Ringestyrke
Melodi

Håndsæt PIN

Intern melodi
Bemærk:
Husk din pinkode.

ABCD

Ringestyrke
Glemmer du din PIN-kode er det at ligestille med en tabt nøgle og kan kræve reparation.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
≤
OK
≥
ABCD
BCD

Melodi
1 2| 3 4 5 6 7
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
≤
OK
≥
Vælg indstilling ved at trykke på "≤" eller
"≥" og ved derefter at trykke "OK".
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Håndsættets volumen
Du kan justere håndsættets volumen i tre
niveauer.
HS indstilling
Håndsæt volumen
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Håndsættets indstilling

Indstilling ved flere MSNbrugere

Skjul nummer
Hver bruger kan bestemme, hvorvidt nummer skal skjules.

Med disse indstillinger kan du fastsætte
basisindstillingerne for dit system. Disse
indstillinger gælder så samtlige håndsæt i
systemet.

Bemærk:
For at skjule nummeret, se afsnittet "Telefonbog - indstilling af indtastninger".

System indst.

Viderestilling

MSN-indstilling

Du kan bestemme for hvert enkelte brugernummer om viderestilling skal være aktiv
eller ej.

Nummer MSN
MSN-fordeling
Skjul nummer

Basestationen ringetone

Banke på
System indst.

MSN-numre

Ringesignal base

Din basestation kan anvende op til 5 MSNnumre. For at kunne drage fordel af alle
telefonens egenskaber, så skal mindst et
af numrene være defineret.

Ringestyrke
Melodi

ABCD

Ringestyrke

Fordeling af MSN-numre

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
≤
OK
≥
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Du kan fordele et eller flere MSN-numre til
det enkelte håndsæt. I "HS indstilling" bestemmes, hvilket brugernavn, der skal vises i displayet og hvilken melodi der skal
afspilles.

Tryk på "≤" eller "≥" for at vælge dine
indstillinger.

Bemærk:
Hvis du ikke har defineret et MSN-nummer
på dit håndsæt, så vil telefon altid vælge
MSN A.

Bemærk:
Hvis procedure afsluttes via aktiveringstasten, så vil den gamle indstilling forblive.
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Håndsættets indstilling

Dato og klokkeslæt

Basestationens pinkode

Når du bruger din telefon for første gang
eller efter et strømsvigt, så vil hverken dato
eller klokkeslæt være korrekt. Efter det første udgående opkald vil din teleoperatør
automatisk opdatere dato og klokkeslæt.
Hvis du ønsker det, kan du også indstille
funktionen manuelt:

Basestationens pinkode skal bruges, når du
ønsker at beskytte indstillingerne mod
uvedkommende ændringer. I standardopstillingen er basestationens pinkode
slået fra ("0000"). For at aktivere pinkoden,
skal pinkoden tastes ind efterfulgt af følgende procedure.

System indst.

System indst.

Tid og dato

System PIN

Bemærk:
Husk din pinkode!
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Glemmer du din PIN-kode er det at ligestille med en tabt nøgle og kan kræve reparation.

39

PBX-relateret brug

Autom. ECT

Når du anvender din Ascom Eurit 133 sammen med PBX, så skal der tages højde for
PBX-systemets egenskaber. For yderligere
informationer bedes du se i din brugermanual for PBX.

Skift med afbrydelser. Du kan selv teste,
hvorvidt du skal aktivere denne funktion.:
Under et forespørgselsopkald
mellem to samtalepartnere tryk da på
aktiveringstasten. Hvis dette ikke er muligt,
så skal du aktivere "Autom.ECT".

System indst.
PBX
Byliniekode

Autom. Keypad

Funktioner

Aktivering af "Autom.keypad" gør det
muligt at sende keypad informationer til
kontrolsystemet under PBX, efter tryk på
aktiveringstasten.

Indkommen. kode
Autom. ECT

Brug af flere basestationer

Autom. Keypad

Hvis du bruger dit håndsæt på flere basestationer, både derhjemme og på kontoret
under et PBX-system, da skal du udføre
følgende "system indstillinger" for hvert
håndsæt til den respektive basestation.

Adgangskode
I et PBX system, som ikke automatisk har
omstillingskoden indtastet, kan det være
nødvendigt at anvende en adgangskode
(max 4 tal).

Indtastninger i telefonbogen
Bemærk:
Ved direkte opkald (ikke ved indtastninger
af ikke aktiv telefon). Adgangskode indtastes ikke automatisk. Hvis der er programmeret en adgangskode, så vil både interne
og eksterne opkald ringe med en anden
ringetone.

• Indtast opkaldsnummer med eller
uden områdenummer
• Alle opkaldsnumre over 6 tegn
betragtes som eksterne numre
• Skal kortere numre (op til 5 tegn)
betragtes som eksterne, når de
kommer igennem en PBX, aktiver
"ekstern nummer" under den rette
indtastning i "Muligheder".
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Indgående opkaldskode
Visse PBX-systemer tilføjer automatisk en
adgangskode ved indgående opkald. Men
den type PBX-system skal du aktivere "Indgående kode" i genkald fra genkaldsregister for, at det virker rigtigt.
40

Servicefunktion

Softwareudgave

Servicefunktion

Viser den softwareudgave som henholdsvis håndsæt og basestation bruger.

Reset
Håndsæt
Standard indst.
Telefonbog
Baseenhed
Standard indst.
Softwareversion

Nulstilling af håndsættet, vend
tilbage til standardindstilling
Denne procedure nulstiller alle indstillinger
i håndsættet og vender tilbage til standardindstillingerne.

Nulstilling af telefonbog
Med denne procedure slettes telefonbogen
indhold.

Nulstilling af basestationen til
standardindstillingen
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Denne procedure nulstiller alle indstillinger
i basestationen og vender tilbage til
standardindstillingerne.
Håndsættet forbliver tilsluttet.
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Generel information

Fejlfinderen
Ofte er fejlfunktioner ikke telefonbestemt. Men du kan ofte spare tid og penge ved at
rette små fejl selv.

Symptomer

Årsager

Løsninger

Intet display.

Håndsæt ikke tændt
Batterierne afladet.

Tryk på aktiveringstasten
Oplad batterierne
se side 8-10.

Ingen radiokontakt.

Håndsæt ikke tilsluttet.

Tilslut håndsæt, se side 31.

Ingen forbindelse,
ingen klartone.

Telefonstikket ikke sat
korrekt i.

Kontrollér at både
ledningen til telefonstikket
og til basestationen er sat
korrekt i, om nødvendigt
genplacér ledningerne.

Hovedstikket ikke sat
korrekt i.

Kontrollér, at 220V-stikket
er sat rigtig i, i både basestation og i selve stikket.

Ringesignalet er deaktiveret eller sat for lavt.

Justér volumen under
ringetone, se siderne
23 og 37.

Håndsættet og /eller
basestationen ringer ikke.

Intet MSN nummer var
fordelt til håndsættet.
Omstillingens adgangskode var ikke tastet ind.
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Kun ved PBX brug:
Ingen forbindelse eller
forkert nummer, når der
tastes fra kortnumrene.

42

Indtast omstillingens
adgangskode, se side 40.

Generel information

Garanti

CE-mærket

I løbet at garantiperioden, vil Ascom påtage sig ansvaret for at rette op på fejl, der
skyldes materialet eller håndværksmæssige
fejl. Ascom bestemmer, om der skal erstattes eller repareres.
Skade på grund af normalt slid og fejlbrug
er ikke dækket af garantien.
Denne garanti er ugyldig, hvis håndsættet
har været åbnet, enten af køber eller tredje
part. Denne garanti er ligeledes ugyldig,
hvis der har været anvendt uoriginale dele
eller reservedele og tilbehør, som ikke er
anbefalet af Ascom.

Dette produkt overholder alle EUs retningslinier.
89/336/EWG »Elektromagnetisk
kompatibel»,
73/23/EWG

»Elektronisk udstyr til brug
ved defineret volt«.

I overensstemmelse
mellem ovennævnte
retningslinier og telefonen
bekræftes hermed af CEmærkatet.

Rengøring – når det trænger

20313556da_ba_a0

Tør telefonen af med en anelse fugtig klud,
eller med en antistatisk klud. Tør aldrig telefonen af med rengøringsmidler eller slibemidler.
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Tekniske data

ISDN

Eksterne betingelser

Tilslutning:

Via basestation

Protokol:

DSS 1 (Euro ISDN)

Ved brug:

5–40 grader C
5–85% luftfugtighed

Opbevaring:

–25 – +70 grader C

DECT
Størrelse
Standard:

DECT/GAP
Basestationen

154 x 166 x 45 mm (ca.)

Frekvens:

1880 MHz til
1900 MHz

Håndsæt

165 x 58 x 30 mm (ca.)

10 mW, output per
kanal

Vægt

Transmission:

Rækkevidde:

> 300 meter udenfor
> 50 meter indenfor

Håndsæt

ca. 157 g

Basestation

ca. 220 g

Strømforsyning

20313556da_ba_a0

Hovedstik Primært: 220/230 V~/50 Hz
Sekundært:
10VDC/500 mA
Batteriet:

3 x 1,2 V/550 mAh
NiMH batteri
Typer AAA
eller
3 x 1,2 V/250 mAh
NiCd batteri Type
AAA

Brugstid
(NiMH/
550 mAh)

Standby:
ca. 140 timer
Taletid:
ca. 15 timer
Standby:
ca. 70 timer
Taletid:
ca. 7 timer

Brugstid
(NiCd/
250 mAh)

Advarsel:
Kredsløbet kan ødelægges
ved elektrostatisk afladning!
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Indikator ............................................ 9
Isætning af batteriet ........................... 8
Opladning .......................................... 9
Valg ................................................. 35

O
Opkald ............................................... 15
Eksterne ........................................... 15
Intern ......................................... 11, 23
Opladning af batteri ............................. 9
Overordnet opkald/søgning ................ 27

D
DECT .................................................. 44
Den hurtige brugervejledning ............... 1
Direkte opkald .................................... 30
Display-symboler ................................ 10

P

F

Placering .............................................. 6

Fejlfinderen ........................................ 42
Framelding af håndsæt fra
basestationen ................................ 33

R
Rækkevidde .......................................... 6

G

T

GAP ............................................. 32, 33
Gem en indtastning i telefonbogen .... 17
Genveje
Programmering ................................ 22
Snup ................................................ 22

Tænd for håndsættet ......................... 10
Telefonbogen
Gem en indtastning ......................... 17
Overførelse af indtastninger ............. 19
Tilslutning
Basestationen ............................... 7, 31
Håndsæt .......................................... 31

H
Hørebeskyttelse .................................... 6

V

I

Volumen i håndsættet ........................ 24

Isætning af batteriet ............................. 8
K
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Korrektion i genkaldsregister .............. 16
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HS = Håndsæt

Viderestilling
• Alle kald
• Ved manglende svar
• Ved optaget

• Skjul nummer
• Banke på aktiveret
• Autom.keypad
• Autom. ETC aktiveret
Basestation
• melodi/volumen

Brugernumre (MSN)
• Nummer
MSN-opsætninger
• MSN-tildelinger, håndsæt/brugernavne

Funktion

HS1
HS2
HS3
HS4
HS5
HS6

/

❏
❏

Line
(alle MSN)

__________
__________
__________

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏
❏

Hovednummer

__________
__________
__________

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏
❏

MSN B

__________
__________
__________

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏
❏

MSN C

__________
__________
__________

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏
❏

MSN D

__________
__________
__________

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏
❏

MSN E

Disse tabeller danner et overblik over de vigtigste opsætninger af din telefon. Indtast dine numre og brugernavne og
afkryds de aktiverede funktioner. Brug en blyant for lettere at ændre senere.

Basestationens opsætning
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Figurer og tabeller
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HS = Håndsæt

• Intern melodi
PBX opsætning for hvert håndsæt
• Byliniekode
• Indkommende kode
• Autom. DTMF
Programmerede genvejskoder

Håndsætringning
• Melodi/volumen

Funktion

Opsætning af håndsæt

20313556da_ba_a0

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8
Nummer 9

MSN A
MSN B
MSN C
MSN D
MSN E

❏
❏
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

_____/_____
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________

HS 2

❏
❏

_____/_____
_____/_____
_____/_____
_____/_____
_____/_____

HS 1

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

❏
❏

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________

HS 3

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

❏
❏

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________

HS 4

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

❏
❏

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________

HS 5

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

❏
❏

❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________
❏ ________

HS 6

Figurer og tabeller

Menutræ

Niveau 1
Skift bruger
Opkaldsregister 1)

Tastaturlås
Ringesignal fra
HS indstilling

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ubesvarede
Besvarede
Slet listen

Sluk Håndset
Håndsæt volumen
Direkte opkald
Sprog

Deutsch
English
…

Brugernavn

Bruger A
…

Vælg station

Automatisk
Baseenhed A
…

Indstillinger

Tasteklik
RV-advarsel
Ladekontr. Ton
Dir. Besvar
Belysning
Autom. DTMF

Batteritype

NiMH
NiCd

Ringesignal HS

Ringestyrke
Melodi
Intern melodi
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Håndsæt PIN

1) ISDN-funktioner er netværkafhængige tjenester der afhænger af netværksoperatøren
og kan muligvis kun fungere delvis eller slet ikke.
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Menutræ

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

System indst.

MSN-indstilling

Nummer
MSN-fordeling
Skjul nummer 1)
Banke på 1)

Tilmeld

Til baseenh.
Til fremm.sys
Fremmed HS

Niveau 4

Frameld
PBX

Byliniekode
Funktioner

Ringesignal base

Ringestyrke
Melodi

Tid og dato 1)

Tid
Dato
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System PIN
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Indkommen. kode
Autom. Keypad 1)
Autom. ECT 1)

Menutræ

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Servicefunktion

Operatør
…

Nummer

Overfør tlf. bog

Telefonbog
Indlæsning

Reset

Håndsæt

Niveau 4
Navn

Standard indst.
Telefonbog

Baseenhed
Softwareversion
Gebyrer

Vis gebyrer

Sidste samtale
Totale håndsæt
System

Faktor 1)
Valuta 1)
Suppl. tjenester 1)

Notering deakt.
Viderest. akt.

Viderest. status

Fast
Forsinket
Ved optaget
Fast
Forsinket
Ved optaget

Annuller parkering
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Parkerings ID
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MSN A
…
Total bylinie
Håndsæt 1
…
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Notater
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Notater
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Mærkater til vigtige numre

1

6

1

6

2

7

2

7

3

8

3

8

4

9

4

9

5

5

53

20313556da_ba_a0

Notater
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Garantibevis

a Guarantee Voucher
Garantieschein, Bon de garantie, Certificato di garanzia, Garantiebewijs, Takuutodistus,
Garantibevis, Garantisedel, Garantibevis, Certificado de Garantía, Talão de garantia

device type: (Geräte-Typ, type d’appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyyppi, maskintype, apparattyp,
apparat-type, modelo del aparato, modelo do aparelho):

serial number:

(Seriennummer, numéro de série, numero di serie, serienummer, sarjanumero, serienummer,
serienummer, serienummer, número de serie, número de série):

dealer’s stamp: (Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima,
forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante. carimbo do
vendedor):

dealer’s signature: (Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de
dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers
underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):

date of purchase: (Kaufdatum, date d’achat, data d’acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum
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för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):
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Notater
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Forhandlet gennem:
Danmark:
Ascom Nordic A/S
Park Alle 295
2605 Brøndby
Tlf.: 43 43 43 95
Forbehold for leveringsmuligheder og produktændringer
20313556da_ba_000_a0
ABSC 20313556 E.129

