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For å kunne bruke telefonen sikkert, vennligst les gjennom sikkerhetsanvisningene nedenfor og 
kapittelet „ta i bruk“.

• Sett apparatet på et sklisikkert underlag.

• Legg tilkoblingsledninger slik at de ikke skades.

• Utsett aldri telefonen for:
  - varmekilder
  - direkte sollys
  - fuktighet
  - andre elektriske apparater

• Beskytt telefonen din mot fuktighet, støv, etsende e væsker og damper.

• Koble tilkoblingsledningene kun til de passende pluggene.

• Tilkoble kun sertifisert tilbehør.

• Du må ikke
  - åpne basen eller håndsettet selv!
  - bruke telefonen ved tordenvær!

Sikkerhetsanvisninger
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Pakningsinnhold
Vennligst kontroller om alle delene som er oppført nedenfor er med i leveringen:

• Telefon (håndsett)
• Base
• Strømadapter
• Telefonledning
• 2 batterier (NiMH)
• Brukerveiledning
• Garantikort

Skulle det mangle deler, vennligst henvend deg til Cantec AS. 

Tilkobling av telefonen
1. Tilkoble strømadapteren til stikkontakten og til basen.
2. Tilkoble telefonstøpslet til telefonledningen til basen.
3. Sett telefonledningen i kontakten til telefonnettet.
4. Sett begge batteriene inn i håndsettet. Vær oppmerksom på at batteriene tilkoples

med riktig polaritet!
5. Still håndsettet med tastaturen fremover i basen. Hvis håndsettet er plassert korrekt,

begynner batterisymbolet  i telefondisplayet å blinke og den røde ladeindika- 
 toren på basen lyser.

Obs!
Ikke plasser basen i nærheten av f.eks. TV-apparater, dataskjermer, andre telefoner, ven-
tilatorer osv. for å holde risikoen for forstyrrelser så lav som mulig. Still heller ikke basen i 
direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.

Batterier
Telefonen leveres med NiMH-batterier. Hvis batteriene lades korrekt opp og ut, har de en 
lang levetid. Når batteriene er fullt oppladet, har de en standbytid på ca. 100 timer hen-
holdsvis en maksimal taletid på 10 timer. Opplading av batterier som er helt utladet tar ca. 
14 timer. Visning av batterienes ladetilstand blinker så lenge telefonen lades. Når ladingen 
er avsluttet, lyser symbolet  i displayet. Telefonen har en ladeautomatikk slik at 
batteriene som brukes ikke overlades.
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Obs! 
Når telefonen tilkobles for første gang, må batteriene lades i 12 timer.

Anmerknig:  Unngå lagring av batteriene i håndsettet, hvis du ikke bruker telefonen i lengre 
tid (ca. 6 måneder).

Visning av batterienes ladetilstand
Når batteriene er nesten tomme, vises symbolet  i displayet til håndsettet og du 
hører en varseltone. Hvis telefonen ikke lades nå, slås håndsettet automatisk av ved for liten 
batteriespenning til det settes i basen igjen.

Rekkevidde
Telefonens rekkevidde kan variere mellom 30 og 300 m. Radiosignalene for overføring kan 
påvirkes av forskjellige faktorer. Maksimal rekkevidde oppnås kun hvis det ikke står noe 
mellom telefonen og basen (idealtilfellet er en rekkevidde på 300 m). I huset eller i en 
leilighet begrenses rekkevidden av vegger. I idealtilfellet står basen litt opphøyd. Befinner 
håndsettet seg utenfor rekkevidden under en samtale lyder en varseltone. Hvis håndsettet 
ikke føres nærmere basen, kan samtalen avbrytes.

Søking etter håndsett (Paging)
1.  Trykk tast   på basen.
2. Alle oppmeldte håndsett ringes opp.
3. Ringingen slutter når det trykkes en hvilken som helst tast på ett av håndsettene som ble

ringt opp.



Bla:  opp  
   ned

Ved inntastingsfeil gå tilbake til 
startmeny

Stjernetast / R-tast (Flash) – 
langt trykk på tasten, s. 25

  

  Menyfunksjon/bekrefte 
  utvalg

   Slette feil inntasting

  Telefonbok

  Firkanttast / Tastelås 
  på/av – langt trykk på 
  tasten, s. 23
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Betjeningselementer
Betjeningselementer til håndsettet

Høyttaler

Vibrasjon 
på/av

Mikrofonfor-
sterkning 
på/av

Handsfreetast

Mikrofon

Lydkontroll

Ta 
telefonen

Display

Kontakt for 
headset 
(f.eks. for PL-100)

Ekstra lydfor-
sterkning (på/av)

Avslutte
samtale/ 
legge på

Hodetelefon-
tilkobling

C

Siffertaster

R
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Betjeningselementer til basen

Ladeindikator

Innstilling av 
ringetonevolum

Paging-tast
(Søketast)

Tilkoblingsplugg for 
spesialtilbehør som 
vibrasjonspute og 
moduler for utvidelse



Ringe eksternt

1. Tast inn ønsket telefonnummer (maks. 20 sifre). En feil
 inntasting kan slettes med tast C.

2. Trykk tast  eller handsfreetasten . Nummeret ringes
  opp.
  
  3. Samtalen avsluttes igjen idet tast  trykkes.

Besvare anrop

1. Telefonen ringer.

  2. Besvar anropet med tast  eller handsfreetasten  .

3. Samtalen avsluttes igjen når det trykkes på tast .
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1234

123456789

Welcome 1

Telefonering

Welcome 1
Ringetone
volum

Mottaksstyrke

Batterinivå

Identifisert anrop

Aktivert handsfreefunksjon

Visninger på displayet



Bruke handsfreefunksjonen under en samtale
1. Trykk handsfreetasten , for å koble inn handsfreefunksjonen under en samtale. 
2. For å koble handsfreefunksjonen ut igjen, trykk handsfreetasten  på nytt.
Anmerkning: For optisk fremstilling av innkoblet handsfreefunksjon vises  - symbolet i  
  displayet.

Repetisjon
Med tast  kan man vise de siste oppringte telefonnumrene.
1. Trykk tast  og bla med tastene  til ønsket telefonnummer.
2. Idet tast  trykkes ringes nummeret opp.

Innstilling av telefonrørvolum/regulering av høy-/lavfrekvente lyder

    Telefonrørvolumet kan innstilles under en samtale med piltas- 
    tene på håndsettets forside. 
    Idet tastene  trykkes, økes henholdsvis reduseres tele- 
    fonrørvolumet i fem trinn med 4 dB per trinn.
 
Med tast  kan en ekstra forsterkning kobles inn (tasten lyser rødt) og lydkontrollen 
aktiveres. Med lydkontrollen (skyvebryter på husets venstre side) kan du i tillegg forsterke 
høy- henholdsvis lavfrekvente lyder med 10 dB.
For å koble ekstra forsterkning og lydkontroll ut igjen, trykk tast  (tasten lyser ikke).
Anmerkning: 
Omkobling av forsterkningen fungerer kun når telefonrøret er tatt av.

Koble inn/ut mikrofonforsterkning
FreeTEL II/S har en ekstra mikrofonforsterkning som kan kobles inn. Dette gjør det mulig for 
deg å oppnå en bedre tydelighet/forståelse ovenfor samtalepartneren ved lave lydoverfø-
ringer. For å koble inn mikrofonforsterkningen skyv skyvebryteren M på posisjon .
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Vol:



Visning av samtalevarighet

    Etter samtalen vises samtalevarigheten i displayet.

Koble inn/ut mikrofonen
Under en samtale kan du koble mikrofonen til håndsettet ditt inn og ut. For å koble ut mi-
krofonen, gå frem slik:
    
    1. Trykk tast C. Mikrofonen er nå koblet ut, og i displayet  
     blinker  ”stum”.

    2. For å koble mikrofonen inn igjen, trykk tast C en gang til.

 
 
    1.  Velg  menyfunksjonen „system“ med tasten  og  
     trykk deretter tast.

   

    2.  Velg nå menyfunksjonen „dag/tid“ og trykk tast . 

    3.  Visning av dato blinker og du kan taste inn ønsket dato  
     med siffertastene (se tabell ”Tasttildeling“ side 11).

    4.  Er datoen innstilt, trykk tast . 
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00 : 45

istum

idag/tid

iman 00:00

isystem

Innstilling dato/klokkeslett
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    5.  Venstre siffer til klokkeslettet (tt:mm) blinker. Tast nå inn  
     første siffer via siffertastaturet og trykk deretter tast  for  
     å komme til neste siffer. Gå frem på samme måte ved de  
     neste sifrene.
    
    6. Er klokkeslettet innstilt, trykk tast  og du hører en be- 
     krefteIsestone.
Anmerkning:
Hvis telefonen er koblet til et telefonanlegg, overtas automatisk tidsinnstillingen fra telefon-
anlegget ved opptak av en beskjed.

 
Tasttildeling
  Tast   ukedag 
   1   man
   2   tirs
   3   ons
   4   tors 

Bruk av telefonboken
I telefonboken kan du lagre opptil 50 oppføringer med navn og telefonnummer. Hvert navn 
kan ha opptil 10 tegn og nummeret kan maksimalt ha 20 sifre.

Tasttildeling
  Tast   bokstav / tegn
   1   [mellomromstast] 1
   2   A B C a b c 2
   3   D E F d e f 3 
   4   G H I g h i 4 
   5   J K L j k l 5 
         

itors 0:00  

Tast   ukedag
 5   fre
 6   lør
 7   søn

Tast   bokstav / tegn
 6   M N O m n o 6 
 7   P Q R S p q r s 7 
 8   T U V t u v 8
 9   W X Y Z w x y z 9
 0   0 

Telefonbok
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Oppringing med telefonboken
For å ringe fra telefonboken har du to metoder:

1. metode:

    1. For å åpne telefonboken, trykk tast . 
     Anmerkning:
     For å kunne bruke tasten  må det være lagret minst 
     en oppføring i telefonboken! 

    2. Første oppføring i telefonboken vises. Med tastene   
     kan du veksle mellom oppføringene. For ikke å måtte  
     søke gjennom hele telefonboken etter ønsket oppføring,  
     kan du bruke søkefunksjonen. Hvis du f.eks. søker etter  
     en oppføring med forbokstaven W, trykk siffertast 9  
     (»W«).
 
    
    3. For å ringe nummeret til ønsket abonnent, trykk tast .

    4. Idet du trykker tast C kan du avbryte søkefunksjonen.

2. metode:

    1.  Bla til menyfunksjonen „telbok“ med tastene  og 
     trykk deretter tast .
    

    2.  Velg nå menyfunksjonen „finn“ og bekreft valget med  
     tast . 

itelbok

Tim

itelbok

ifinn



    3.  Første oppføring i telefonboken vises. Du kan veksle mel- 
     lom oppføringene med tastene  For ikke å måtte  
     søke gjennom hele telefonboken etter ønsket oppføring, 
     kan du bruke søkefunksjonen. Hvis du f.eks. søker etter  
     en oppføring med forbokstaven W, trykk siffertast 9  
     (»W«).

    4.  For å ringe nummeret til ønsket abonnent, trykk tast .

    5. Ved å trykke tast C kan du avbryte søkefunksjonen.

Lagre navn/nummer
For å taste inn nye oppføringer i telefonboken, gå frem slik:
    
    1. Velg menyfunksjonen „telbok“ med tastene  og  
     trykk tast .

    
    2. Velg deretter med tastene  menyfunksjonen „ny“  
     og trykk tast  .

    3. Nå taster du inn det nye navnet. Tast de tilsvarende sif- 
     fertastene en eller flere ganger til den ønskede boksta- 
     ven vises (se tabell „tasttildeling” side 11). Trykk tast  
     når du er ferdig med inntastingen. 

 
    4. Tast nå inn ønsket telefonnummer inklusive retningsnum- 
     mer. Når du er ferdig med inntastingen, trykk tast . For  
     å bekrefte lagringen vises ”lagr.” i displayet.
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iny

inavn:

itelbok

Tim

inummer:
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    5. I displayet vises nå „ny“.

    6. Trykk tast , for å taste inn en ytterligere oppføring eller  
     tast C for å gå ett nivå tilbake i menyen.

Endre navn/nummer til en telefonbokoppføring

    1. For å endre en telefonbokoppføring, trykk tast .

    2. Velg nå ønsket oppføring med tastene  og trykk  
     tast  .

    3.  Velg nå menyfunksjonen „endre“ med tastene   
     trykk deretter tast .

    4. Du kan nå endre navnet på oppføringen. For å slette en  
     bokstav, trykk tast C. Lagre endringen av navnet ved å  
     trykke tast .

    5. Rediger deretter nummeret til oppføringen og bekreft  
     endringene dine med tast .

Iendre

Tim

1234

Tim

iny
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Lagre telefonnummer fra repetisjonslisten

    1. Trykk tast , i displayet vises det siste oppringte num- 
     meret.

    2. Bla med begge tastene  mellom numrene til du har  
     funnet den ønskede oppføringen.

    3. Trykk nå tast , i displayet vises spørsmålet „lagre nr?“.

    4. Bekreft dette med tast . I displayet vises „navn:“, tast  
     inn et navn med siffertastene og bekreft inntastingen din  
     med tast .

    5. Nummeret vises nå en gang til i displayet. For å lagre  
     dette, trykk tast .

    6. For å forlate menyen, trykk tast  C.

Slette navn/nummer i telefonboken
    1. For å slette en telefonbokoppføring, trykk tast  . 

    2. nå den ønskede oppføringen med tastene  og trykk  
     tast .
    
    3. Velg nå menyfunksjonen „slette“ med tastene  og 
     trykk deretter tast .

    4. I displayet vises spørsmålet „bekreft?“.

    5. Trykk nå tast  for bekreftelse.

inavn:

1234

islette

ibekreft?

ilagre nr?

1234
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Funksjon
Telefonen lagrer opptil 50 identifiserte telefonnumre. Ubesvarte anrop vises øverst i telefon-
nummerlisten. 
OBS! Nummeroverføringen fungerer kun hvis teleselskapet ditt støtter denne funksjonen. 
Vennligst spør teleselskapet ditt.

Lese og ringe opp oppføringer

    1. Trykk tast , for å velge menyfunksjonen ”oppring id”.

    
   
    2. Trykk tast , på displayet vises nå alle mottatte anrop 
     med navn eller nummer og symbolet  lyser.

    3. For å vise ytterligere detaljer, trykk tast  når navnet 
     eller nummeret til det ønskede opptaket vises i display- 
     et. Bla deretter med tastene   mellom telefonnum- 
     meret, navnet, datoen eller klokkeslettet til opptaket. 

    
    Anmerkning: 
    Telefonnummeret vises kun med navn hvis nummeret er 
    lagret i telefonboken og er tildelt et navn.

    4. Bla mellom oppføringene med tastene .

    5. Trykk tast , for å vise nummeret. Hvis nummeret har  
     mer enn 10 tegn, lyser symbolet  i displayet og etter  
     kort tid vises de gjenværende sifrene.

    6. Trykk tast , mens du ser på opptaket for å velge ut  
     og ringe opp nummeret som ble tatt opp.

Nummeroverføring

Ioppring id

Nicholas

0762195689
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Lagre oppføring i telefonboken

1. Trykk tast , for å velge menyfunksjonen ”oppring id“.

2. Trykk tast , på displayet vises nå alle mottatte anrop
  med navn eller nummer

  3. Velg nå den ønskede oppføringen med tastene
og trykk tasten  to ganger.

4. Velg nå menyfunksjonen „lagre“ med tastene .

5. Trykk tast , tildel den nye oppføringen et navn og be- 
     kreft med tast .

6. Telefonnummeret vises i displayet og du må trykke tas- 
     ten  en gang til.

7. I displayet vises „lagret“ og oppføringen din er nå lagret
  i telefonboken.

  Anmerkning:
  Er lagringsplassen full vises „minne flt“ i displayet.

Ioppring id

0762195689

0762195689

ilagret

iminne flt

ilagre
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Slette oppføring eller alle oppføringer

    1. Trykk tast  for å velge menyfunksjonen „oppring id“.

    2. Trykk tast , på displayet vises nå alle mottatte anrop  
     med navn eller nummer.

    3. Velg nå den ønskede oppføringen med tastene   
     og trykk tast  to ganger.

    4.  Velg nå med tastene  mellom „slette“ eller „slett  
     alle“. Trykk deretter tast .

     
    
    

    
    
    5. For å slette oppføringen eller alle oppføringer, trykk tast  
      på nytt.

    6. Hvis det ikke eksisterer flere oppføringer, står det „ingen  
     id“ i displayet og symbolet  lyser ikke lenger.

Ioppring id

0762195689

islette

islett alle

iingen id

islette ?



Norsk 19

Innstillinger håndsett
Melodi/ringetonevolum
Melodien/ringetonevolumet til håndsettet kan innstilles på følgende måte:

    1. Velg menyfunksjonen „ringtone“ med tastene  og  
     trykk tast .

    2. Trykk tast  en gang til for å velge menyfunksjonen 
     „melodi“.

    3. Med tastene  kan du velge en av de åtte melodiene  
     og så bekrefte valget ditt med tast .

    4. Skift til menyfunksjonen „lydstyrke“ ved å trykke tastene  
     .

     5. Trykk deretter tast .

    6. Velg ønsket volum med tastene  og bekreft med  
     tast .
     
     
    Anmerkning:
    Det valgte volumet ser du på symbolet  øverst til venstre i 
    displayet.

iringtone

imelodi

ilydstyrke

imelodi 1

ilydst 1
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Endre navn på et håndsett
Du kan endre navnet til håndsettet „Welcome 1“ til din personlige tekst. Gå frem slik:

    1. Velg menyfunksjonen „system“ med tastene  og  
     trykk tast .

   
    2. Nå velger du menyfunksjonen „mobildel“ og trykker 
      tast .

 
    3. Trykk tast  en gang til når „navn“ vises i displayet.

    4. Tast nå inn det ønskede navnet idet du sletter boksta- 
     vene med tast C og taster inn det nye navnet med siffer- 
     tastene.

    5. Lagre inntastingen din med tast .

    Anmerkning:
    I tillegg til navnet vises et nummer mellom 1 og 6, alt etter hvor  
    mange håndsett som er meldt opp.

Endre menyspråk
  
    1. For å endre menyspråket velg menyfunksjonen „system“  
     med tastene  og trykk tast .

isystem

imobildel

inavn

Welcome

isystem
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    2. Nå velger du menyfunksjonen „språk“ og trykker tast .

    3. Velg nå ønsket språk og trykk tast  for bekreftelse.

Melde opp ekstra håndsett
Ved bruk av flere håndsett må håndsettene meldes opp på basen. Oppmeldingen må gjen-
nomføres for hvert ekstra håndsett. Det kan meldes opp inntil 6 håndsett på en base.
Anmerkning:
Håndsettet som er levert med basen er allerede meldt opp. Dette håndsettet må du ikke melde 
opp.

    1. For å melde opp ekstra håndsettet, velger du 
     menyfunksjonen„system“ med tastene  og  
     trykker tast .

    2. Velg nå menyfunksjonen „mobildel“ med tastene   
     og trykk tast  .

    3. Nå velger du menyfunksjonen „register“ og trykker  
     tast .

    4. Bla til menyfunksjonen „ny base“ og trykk tast .

isprak

isystem

imobildel

Norsk

Iny base

iregister
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    5. I displayet vises „OK?“. Du må bekrefte valget med  
     tast .

    6. Telefonen søker nå etter en base og etter kort tid vises 
     „Finding: 1“ i displayet.

    7. Trykk og hold tasten  på basen til „RC: “ vises i dis- 
     playet til håndsettet.

    8. Tast inn RC-kode  (1590).

    9. Bekreft inntastingen med tast . Etter kort tid går håndset- 
     tet tilbake til startmeny og i displayet vises symbolet .

Avmelde håndsett på basen

    1. For å avmelde håndsettet, velg menyfunksjonen „system” 
     med  tastene og trykk tast .

    2. Velg nå menyfunksjonen „mobildel“ med tastene   
     og trykk tast .

    3. Nå velger du menyfunksjonen „register“ og trykker 
     tast .

OK?

Finding: 1

RC:

RC:****

isystem

imobildel

iregister
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    4. Bla til menyfunksjonen „slette“ og trykk tast .

    5. Spørsmålet „bekreft?“ vises i displayet. For bekreftelse  
     trykker du tast . Håndsettet er nå avmeldt fra basen.

Tastelås
For å koble inn tastelåsen gå frem slik:

1.  Hold tasten  trykket ned til spørsmålet „låse?” vises i displayet.
2.  Bekreft med tasten . I displayet vises „låst“ og tastene er låst. 
3.  For å låse tastene opp igjen hold tasten  trykket ned til spørsmålet „oppheving?“  
 vises i displayet.
4.  Bekreft med tasten . Telefonen går tilbake til startmeny og tastene er låst opp igjen. 

Slå av permanent radiostråling
På telefonen kan du innstille om basens radiostråling skal slås av når håndsettet står i ba-
sen eller om det skal være permanent radiostråling. For å koble inn denne funksjonen går 
du frem slik:

    1. Velg menyfunksjonen „system“ med tastene  og  
     trykk deretter tast .

    2. Bla til menyfunksjonen „lav telstr“ og bekreft ved å trykke  
     tast .

    

islette

ibekreft?

isystem

ilav telstr
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    3. Velg nå mellom innkoblet („på“) og utkoblet („av“) funk- 
     sjon.
     a. på:  Radiostrålingen slås av, så snart håndsettet  
       settes i basen.
     b. av:  Radiostråling står permanent på.
     Anmerkning:
     Ved levering er funksjonen koblet ut (=av).
    
    4. Bekreft med tast for å avslutte valget ditt .

Innstille valgmodus

    1. Velg meny „system“ med tastene   og bekreft med  
     tast . 

    

    2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter tast .

    3. Velg undermenyen „tastemåte“ og trykk tast .

    4. Velg med tastene  mellom tonevalg- („tonev“) og im- 
     pulsvalgmodus („pulsv“) og trykk tast  for bekreftelse.

    
    Anmerkning:
    De fleste telefoner bruker i dag tonevalgmodus.

Innstillinger nettverk

ipa

iav

inettverk

itastemate

isystem

itonev

ipulsv
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Stille inn flashtid (R-tast)
Funksjonen til R-tasten er nødvendig for å aktivere bestemte tjenester til T-Net. Dersom 
telefonen din er tilknyttet en telefonsentral, kan det hende at du må endre flashtiden (se 
bruksanvisning telefonsentral).

    1. For å stille inn flashtiden, velg meny „system“ med tas- 
     tene  og bekreft med tast . 

    2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter  
     tast .

    3.  Velg undermenyen „tilbakring“ og trykk tast .

   
    4. Velg tiden som er nødvendig med tastene  og be- 
     kreft med tast .

    Anmerkning:
    Flashtiden kan innstilles på følgende tider: 
    90/110/130/260 ms.
    Ved levering av telefonen er verdien innstilt på 90 ms. 

Stille inn valgpause
Du kan stille inn en valgpause i oppringingen etter første siffer dersom telefonen din er 
tilknyttet et telefonanlegg. Pausetiden kan innstilles mellom 1 og 6 sekunder.

    1. For å stille inn pausetiden velg meny „system“ med tas- 
     tene  og bekreft med tast . 

isystem

Itilbakring

itilbakring: 90

isystem

inettverk
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    2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter  
     tast .

    3. Velg undermenyen „pause“ og trykk tast .

    4. Innstill ønsket pausetid med tastene  og trykk tast  
      for bekreftelse. 

     Betydning til de innstilte tallene
     Innstilt tall Pausetid
      1   1 sec
      2   2 sec
      3   3 sec
      4   4 sec
      5   5 sec
      6   6 sec

Interne samtaler
Hvis flere håndsett er oppmeldt på en base kan det føres interne samtaler mellom disse 
telefonene.

    1. Trykk tast . „Intercom“ og symbolet  for en utgå- 
     ende oppringing vises i displayet.

    2. Tast inn nummeret til ønsket håndsett.
    
   
    3. Håndsettet som er ringt opp tar imot samtalen med  
     tast  .

ipause: 1

Bruk av flere håndsett

Intercom 3

Intercom

ipause

inettverk
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Sammenkoble samtaler mellom håndsett
Et eksternt anrop kan overføres fra et håndsett til et annet (begge håndsett må være opp-
meldt på samme base).
    
    1. Det føres en ekstern samtale og du vil koble samtalen  
     videre.

    2. Trykk tast  og nummeret til ønsket håndsett. På dis- 
     playet til mottakeren vises „Intercom”, nummeret til det  
     oppringte håndsettet og symbolet  som tegn for et  
     innkommende anrop.

    3. For å koble den eksterne samtalen videre , må  
     den som setter over telefonen trykke tasten  på hånd- 
     settet etter at den interne abonnenten har svart.

    

freeTEL II/S har:
-  Standard-Headset-tilkopling med en 2,5 mm jack plugg (f.eks. for tilkobling av en 
 PL-100/PL-200).

- 3,5 mm jack audioutgang (f.eks. for tilkobling av hodetelefon eller lignende).

I tillegg kan følgende ekstra utstyr tilkobles til basen:
 - Vibrasjonspute 
 - Blitsmodul

Tilkobling av ekstra tilbehør

Intercom 3

- Relémodul
- Akustisk modul
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Generelt
•  Forviss deg om at telefonledningen er uten skader og korrekt satt i. Fjern eventuelt ek- 
 stra utstyr – skjøteledning og andre telefoner. Hvis telefonen fungerer etter dette, skyldes  
 feilen et annet apparat.
• Sikre at strømadapteren er tilkoblet korrekt til basen og stikkontakten.
•  Kontroll om batteriene er oppladet.
•  Forsøk å tilkoble telefonen f.eks. hos en nabo. Hvis apparatet fungerer der, har telefon- 
 tilkoblingen din mest sannsynlig en feil. Ring feilmeldingstjenesten.
• Tilkoble en annen telefon til tilkoblingen din. Hvis dette apparatet fungerer har sannsyn- 
 ligvis telefonen din en feil.

Varseltone under en samtale
•  Batteriene er nesten utladet
 - sett håndsettet i laderen.
•  Telefonens rekkevidde er overskredet
 - før håndsettet nærmere basen.

Telefonnummeret overføres ikke
•  Telefonnummeroverføringen må støttes av nettoperatøren din.
• Hvis --P-- vises i displayet, betyr dette at det ikke finnes noen telefonnummerinformasjon 
 eller at anroperen har reservert seg mot visning av telefonnummeret.
•  Ved tilkopling til et biapparat fungerer nummeroverføringen ikke.

For å stille telefonen tilbake til fabrikkoppsett, gå frem slik:
1. Trykk og hold tasten , til spørsmålet „sperre?“ vises i displayet.

2. Tast inn koden „4,6,1,5,3,0,5“ via tastaturet. Det lyder et bekreftelsessignal, og i displayet  
 vises „vente“. Etter ca. 10 sekunder vises ”startmeny“. Nå er telefonen tilbakestilt til fa- 
 brikkoppsett.

Hvis telefonen ikke fungerer

Tilbakestilling av telefonen til fabrikkoppsett
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Apparatet er ikke beskyttet mot vann. Ikke still gjenstander som er fylt med væske, f.eks. 
vaser, på apparatet. Det må heller ikke settes åpen ild, som f.eks. levende lys på apparatet.

Vedlikehold og pleie
Telefonen krever ikke vedlikehold. Hvis den er tilsmusset kan du tørke av apparatet med en 
myk, fuktig klut. Bruk aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Telefonen skal 
ikke stå i direkte sollys over lengre tid og må dessuten beskyttes mot høy varme, fuktighet 
eller sterke mekaniske rystelser.

Garanti
Apparatet er ytterst driftssikkert. Hvis det til tross for saklig korrekt betjening skulle oppstå
forstyrrelser, så sett deg i forbindelse med din forhandler eller henvend deg direkte til pro-
dusenten.
Garantiytelsen omfatter gratis reparasjon og gratis tilbakesending. Forutsetning er at ap- 
paratet sendes inn i originalemballasjen, du må altså ikke kaste denne.
Garantien bortfaller ved skader som er oppstått gjennom uforsiktig behandling eller repara-
sjonsforsøk av ikke-autoriserte personer (ødeleggelse av apparatets segl).
Garantireparasjoner blir bare utført ved kopi av fakturaen/kassekvitteringen fra forhandleren.
Apparatets nummer må alltid oppgis.

 Miljøinformasjon/Avfallshåndtering
  Avfallshåndtering av brukte elektriske og elektroniske apparater. Apparatet gjen- 
  vinnes som EE-avfall og skal leveres til godkjent mottak (EL-retur). 

Viktige henvisninger

Tillegg



30 Norsk

CE-merking
 Dette apparatet oppfyller kravene til EU-direktivene 1999/5/EG direk-

tiv om radio- og teleterminalutstyr og gjensidig anerkjennelse av deres samsvar. 
Samsvar med direktivet som er nevnt ovenfor bekreftes av CE-merkingen på ap-
paratet.
Samsvarserklæringen for dette apparatet får du hos din fagforhandler eller direkte 
hos produsenten.

Forbehold om tekniske endringer.

Tekniske data
Standard: DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication

Utvidet digitalstandard for trådløse telefoner
GAP = Generic Access Profile
Overføringsprotokoll for trådløse telefoner

Antall kanarle:   120 duplekskanaler
Radiofrekvensområde: 1880 MHz til 1900 MHz
Duplekssignalering: Tidsmultipleks
Kanalmønster:  1728 KHz
Bitfrekvens:   1152 Kbit/s
Modulering:    GFSK
Sendeeffekt:  10 mW, middels ytelse per kanal
Rekkevidde:    opptil 30 m innendørs  

opptil 300 m i åpent landskap
Strømforsyning: Basen:

Primær: 220/230V 50 Hz / 60mA
Sekundær: 6V DC / 600 mA
Håndsett: 
2 stk. NiMH, størrelse AA, 1,2V, 1000 mAH

Opptatt effekt:  ca. 7 Watt
Driftstid: Standby: opptil 100 timer

Samtale: opptil 10 timer
Dimensjon (BxHxD):  Base:   165 x 122 x 73 mm

Håndsett: 61 x 163 x 43 mm
Vekt:  Base:   ca. 190 g

Håndsett: ca. 180 g (med batterier)
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