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Grunnleggende om CL600
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Takk for at du valgte å kjøpe en CL 600 telefon. Vi håper du blir fornøyd.

Advarsel

Denne telefonen er spesialtilpasset personer med nedsatt hørsel og er utstyrt 
med en volumkontroll for individuelle innstillinger. Det er viktig at telefonen 
er stilt inn på det riktige nivået for den respektive bruker og at hver bruker 
kjenner til denne funksjonen.

OBS!
For å redusere risikoen for at telefonen blir ødelagt av lynnedslag bør den 
koples ut ved kraftig tordenvær.

Innledning
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Bildeoversikt

Grunnleggende om CL600

Tonekontroll innkommende lyd

Høyttaler

Tilbakeringningstast sist 
slåtte nummer

R

Mute

Hodetelefon

Volumkontroll innkom-
mende lyd

Tent lysdiode bekrefter  
at tone- og volum-
funksjonen er aktivert

Aktiverer tone- og 
volumfunksjonen

Kortnummertaster

Tast for lagring av 
hurtigvalg og kortnummer

Avslutte alarm

Aktivere alarm

Høyttalerfunksjon

Fjernkontroll med
rød lysdiode,
stoppknapp og
alarmknapp

Mikrofon

Hurtigtaster
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Grunnleggense om CL600

Bildeoversikt

Innstilling utgående volum

Ekstra forsterkningstast

Innstilling av høytttalervolum

Lys- og/eller 
vibratorsignal-
innstilling Innstilling av nivå 

på ringesignalet

◄ 

Stillbart display

►
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Grunnleggende om CL600

Display, symboler og menyer

Timer Minutter Strømtilkopling

Dag

Måned

Slette-tasten brukes til å 
avbryte en handling / fjerne 
en oppgave. I noen tilfeller 
brukes den til å bekrefte et 
valg (f.eks. å slette et lagret 
nummer).

▲▼-tastene brukes 
til å forflytte seg 
opp og ned i 
menyen som vises i 
displayet.

Bekreftelsesknappen 
brukes til å bekrefte en 
oppgave eller et valg 
som vises i displayet.

Når telefonen er koplet til  telefon- og strømnettet, vises symboler i displayet 
som forenkler bruken av telefonen.

Batterinivået (symbolet vises hvis batterieliminatoren ikke er 
koplet til strømnettet eller ved strømbrudd)

Tilkoplet til strømnettet

Minnelagring er nødvendig. OBS! Verifiser funksjonen.

Kontrast i displayet

Mute-funksjonen er aktivert

Høyttaleren er aktivert

Vises foran et telefonnummer som er registrert i nummer-
oversikten

Viser nye telefonnummer som registreres i nummeroversikten.
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Grunnleggende om CL600

Kople til telefonen, batterier

Kople til telefon-
linjeledning

Kople til 
headset

Kople til 
vibratorKople til 

halsslynge/
slyngekrok Aktivering 

av tone- og 
volumkontroll 
OFF/ON (Av/På)

Kople til strømforsyning 
OBS! Benytt kun den  
transformatoren som 
følger med telefonen.

● Ikke bruk oppladbare batterier. 
● Kast ikke batterier sammen med husholdningsavfallet, men kast dem i  
 henhold til gjeldende miljøforskrifter.

1. Kople telefonrøret til telefonen.
2. Åpne batterilommen som finnes på undersiden av telefonen.
3. Plassere 4 blyfrie alkaliske batterier (AAA/LR03 1,5V). Batteriene   
 er nødvendige som backup ved strømbrudd (for å  beholde lagrede   
 telefonnummer i minnet og ved bruk av telefonboken). 
 Ved strømbrudd eller dersom transformatoren ikke er tilkoplet,  
 vises et batterisymbol i displayet. Dette symbolet vises også dersom  
 batterinivået er lavt (fylt symbol = fulle batterier, tomt symbol = tomme  
 batterier). OBS! Bruk ikke oppladbare batterier.
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Grunnleggende om CL600

4. Sett tilbake lokket på batterilommen.
5. Kople telefonledningen til uttaket på telefonens bakside (se illustrasjon  
 side 7) og kople den andre enden av ledningen til den medfølgende 
 telefonkontakten. Kople deretter telefonledningen til telefonkontakten.
6. Kople telefonpluggen på batterieliminatorn til telefonen og deretter til el- 
 uttaket. Bruk et el-uttak i nærheten av telefonen for å gjøre det lettere 
 med en hurtig frakopling dersom det skulle oppstå problemer.
OBS! 
Transformatoren må være tilkoplet for at alle telefonens funksjoner skal 
kunne brukes. Batterier er nødvendig som backup ved strømbrudd (se 
informasjon punkt 3 på forrige side).

Dersom transformatoren koples fra ved en feil og telefonen mangler batterier, 
eller hvis de er tomme, fungerer bare telefonenes basisfunksjoner, f.eks. å 
ringe og ta imot samtaler.



Vegg-
montering

7 mm

80
 m

m

Skruene bør stikke ut 6-7 mm fra veggen. Heng opp 
telefonen på skruehodene og dra den forsiktig nedover 
for å hekte fast telefonen på veggen.

Ved veggmontert telefon - snu 
rørfestet for å forsikre deg om at 
røret henges opp sikkert.

▲
▌
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Grunnleggende om CL600

Montere telefonen på vegg
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Stille inn ringesignal

Innstillinger - CL600

Ringesignalet (akustisk) kan endres til ønsket nivå ved å forandre på 
innstillingene ved hjelp av bryteren på telefonens høyre side (se illustrasjon 
side 5). Du kan velge mellom høy, lav eller avstengt:

Telefonen levereres med ringesignalet innstilt på høyt.

Hvis du ikke liker ringesignalet, kan du endre det ved å gjøre som beskrevet 
nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på tasten 

2. Bruk ▲▼ til du kommer till telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på tasten OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼for å stille inn ringesignalet (”STILL TONE”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Benytt ▲▼ og velg ett av ringesignalalternativene 1-4.
7. Trykk på tasten OK for å bekrefte det alternativet du har valgt.
8. Det valgte signalet høres.
9. Trykk på tasten C tre ganger for å gå ut av menyen.

Høyt ringesignal

Lavt ringesignal

Ikke noe ringesignal

Stille inn alarm- og ringesignal

Alarm- og ringesignalet kan stilles inn i 3 kombinasjoner med hjelp av 
omkopleren på telefonens høyre side (se illustrasjon side 5).

Ringesignal og blitzlampe
Ringesignal og vibrator
Ringesignal, vibrator og blitzlampe



Innstillinger - CL600
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Stille inn tone- og pulsvalg

Telefonen levereres innstilt med tonevalg. Går det ikke an å ringe ut fra 
telefonen, så kan det hende at telefonsentralen din krever pulsvalg. Slik stiller 
du inn telefonen til pulsvalg. Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen 
2. Bruk ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge tone-/pulsvalg (”DTMF/PULSE”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ og velg tone- eller pulsvalg (”DTMF”), (”PULSE”).
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Velg språk

Det finnes 16 forskjellige språk å velge mellom (dansk, finsk, norsk, 
engelsk1, kinesisk, koreansk, gresk, australsk, tyrkisk, engelsk3, spansk, 
nederlandsk, fransk, tysk, polsk, svensk). 

Velg språk ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen 

2. Bruk ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge språk (”SET LANGUAGE”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ til du kommer til det språket du vil ha. Velg f.eks.  
 ”NORWAY” hvis du vil ha norsk.
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.
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Forskjellige tidsformater – dato

Du kan velge mellom to typer datoformat; dag-måned eller måned-dag.  
Du endrer det ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen 
2. Bruk ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge hvordan datoen skal vises (”DATO FORMAT”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ for å velge dag-måned med 2 siffer (”DD-MM”) eller  
 måned-dag med 2 siffer (”MM-DD”)
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Forskjellige tidsformater – tid

Du kan velge mellom to typer tidsformat: 12- eller 24-timersvisning. Endres 
ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen 
2. Bruk ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge hvordan tiden skal vises (”TIDS FORMAT”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Velg mellom 12- eller 24-timersvisning (”12 TIMER”), (”24 TIMER”)
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Hvis du velger 12-timersvisning, etterfølges klokkeslett FØR kl. 12.00 med 
”AM” og klokkeslett ETTER kl. 12.00 med ”PM”.

Innstillinger - CL600



Innstillinger - CL600

Innstilling av tid og dato

Tid og dato stilles inn i følgende rekkefølge; timer, minutter, dag, måned. Still 
inn tid og dato ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.  

1. Trykk på knappen 
2. Bruk ▲▼ for å velge å stille inn klokkeslett og dato  (”STILL TID”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge ønsket siffer og forflytte deg til neste siffer.
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte og komme til neste posisjon. Gjør 
 som beskrevet i punkt 4 og 5 inntil ønsket tid og dato er stilt inn
6. Trykk på knappen C én gang for å gå ut av menyen.
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Justering av kontrast i displayet

Displayet har en bakgrunnsbelysning som stenges av automatisk 15 sekunder 
etter avsluttet aktivitet. Røret må være lagt på.

Kontrasten kan endres ved å gjøre som følger mens røret er lagt på: 

1. Trykk på knappen 

2. Bruk ▲▼ til du kommer till telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge kontrast i displayet (”KONTRAST”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ for å øke eller redusere kontrasten i displayet.
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte eller C for å gå ut av menyen.
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Automatisk avslutning av en samtale

Dersom denne funksjonen er aktivert, brytes samtalen automatisk etter 8 
sekunder dersom linjen er opptatt. Aktiver/deaktiver funsjonen ved å gjøre 
som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen 
2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt▲▼for å velge automatisk brudd av samtale 
 (”AUTO AVSLUTT”)
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ og velg ”PÅ” eller ”AV” for å aktivere eller  
 deaktivere funksjonen.
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Automatisk innstilling av tekststørrelse i displayet

Hvis denne funksjonen er aktivert, kan opptil 18 siffer i det nummeret du slår  
vises i displayet. Dersom funksjonen er deaktivert, vises bare 8 siffer i  
displayet. Telefonrøret må være lagt på.

Aktiver/deaktiver funksjonen ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må 
være lagt på.

1. Trykk på knappen 
2. Bruk ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Bruk ▲▼ for å velge tekststørrelse-funksjonen (”TEKST STØRR”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ og velg ”TIL” eller ”FRA” for å aktivere eller 
 deaktivere funksjonen.
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Innstillinger - CL600
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Time break tilbakeringing - ”R”-funksjonen

Kontroller at CL600 er korrekt innstilt. Telefonen leveres innstilt på 
100 mS som er den korrekte verdien for Norge. I en del land benyttes 
300 mS eller 600 mS. 

Innstillingen endres ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret skal være lagt 
på. 

1. Trykk på knappen 

2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefoninnstillinger (”OPPSETT”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼ for å velge R-funksjonen (”VELG FLASH”).
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Bruk ▲▼ og velg ønsket alternativ  
 (”FLASH100 mS”/”FLASH 300mS”/”FLASH600mS”)
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
8. Trykk på knappen C to ganger for å gå ut av menyen.

Justering av utgående volum

Dersom du har svak stemme, eller den du prater med har vanskelig 
for å oppfatte hva du sier, kan du øke volumet. Volumet justeres med 
omkoplingsknappen som sitter på telefonens høyre side ved nedenforstående 
symbol (se side 5).

Innstillinger - CL600



Volum- og tonekontroll

Aktivering av tone og volum under pågående samtale
Tasten for å aktivere eller deaktivere tone- og volumfunksjonen  sitter 
oppe til høyre på telefonen (se illustrasjon side 4). Når den er aktivert, kan du 
justere tone- og volumknappen etter eget ønske (se illustrasjonene ovenfor). 

Omkopleren på telefonens bakside
Når omkopleren  på telefonens bakside (se illustrasjon side 7) står i posisjon 
”ON”, blir tone- og volumfunksjonen aktivert automatisk hver gang telefonen 
er i bruk. I posisjon ”ON” justeres volumet 15-30dB og den røde lysdioden, 
som er plassert til venstre for tasten , lyser. 

Dersom omkopleren står i posisjon ”OFF”, kan tone- og volumfunksjonen 
aktiveres ved å trykke inn tasten . I posisjon ”OFF” justeres volumet 
0-15dB og den røde lysdioden som er plassert til venstre for tasten  er 
slukket.

Rørets kombinerte forsterker- og muteknapp
Man kan også få ekstra volum på innkommende lyd ved å trykke på 
telefonrørets forsterker- og muteknapp (se illustrasjon side 5). Volumet 
justeres da opp til 12dB. Når forsterker- og muteknappen er trykket inn, 
fungerer den samtidig som muteknapp for utgående lyd. 

OBS!  
Når både tone- (diskanten), volumkontrollen (se illustrasjon side 4) og 
utgående volum (se illustrasjon side 5) er innstilt i maks posisjon, og 
omkopleren  (se illustrasjon side 7) for tone- og volumfunksjonen er 
aktivert, kan en forstyrrende, hviskende lyd høres i røret. Reduser det 
utgående volumet hvis dette inntreffer. Kontroller også regulering av volum 
og tone i headset/halsslynge/slyngekrok.

Bass Diskant

Normal 0dB 
+15dB

+15dB       OFF 
+30dB       ON

Bruk av telefonen - CL600
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Bruk av telefonen - CL600

Svare på innkommende samtaler

Når noen ringer, avgir telefonen et ringesignal og et blinkende rødt lys. 
Telefonnummeret og/eller navnet på den som ringer vises i displayet hvis du 
har nummervisning. Du kan velge å svare eller avslutte samtalen på følgende 
måte: 

1. Løft av telefonrøret når det ringer og legg det tilbake når samtalen er  
 avsluttet.

2. Trykk på -knappen og svar med handsfree-funksjonen. Trykk igjen 
 på -knappen når du har avsluttet samtalen.
3. Du kan også svare i telefonen med fjernkontrollen på armen (se  
 illustrasjon side 4). 
 Trykk på den røde -knappen på fjernkontrollen for å stille telefonen i  
 handsfree-posisjon. Trykk på den svarte X-knappen på fjernkontrollen  
 når du har avsluttet samtalen.
4. Hvis du har et headset koplet til telefonen (se illustrasjon side 7) gjør du  
 slik:  
 Trykk på -knappen og ring på vanlig måte. Trykk igjen på 
 -knappen når du har avsluttet samtalen.

Ved bruk av halsslynge/slyngekrok
Du kan velge å svare eller avslutte samtaler på følgende 3 måter med en 
halsslynge koplet til telefonen (se illustrasjon side 7):

1. Trykk på -knappen for å aktivere halsslyngen og headsettet 
 (og trykk på halsslyngens På/Av-knapp hvis halsslyngen har en slik).  
 Snakk deretter i headsetsmikrofonen. Trykk på  -knappen når du har  
 avsluttet samtalen. 

2. Trykk på -knappen for å aktivere halsslyngen. Snakk så i mikrofonen
 på telefonen (de små hullene ved siden av  -symbolet).
3. Løft av telefonrøret og snakk på vanlig måte i mikrofonen på telefonrøret.
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1. Løft av telefonrøret. 
2. Vent på summetone og slå ønsket nummer. Sifferne vises i displayet når  
 du slår nummeret. Hvis du slår et siffer feil, kan du slette bakover med  
 C-tasten.
3. Legg på røret når samtalen er avsluttet.
Slå nummeret først
1. Slå ønsket nummer mens røret er lagt på. Dersom du slår et siffer  
 feil, kan du slette bakover med C-tasten.
2. Løft av røret. Telefonen ringer opp det slåtte nummeret.
3. Legg tilbake røret når samtalen er avsluttet.

Ringe en samtale

CL 600 har innebygd høyttaler og mikrofon (se illustrasjoner side 4) for 
handsfree-funksjon, slik at også omgivelsene kan høre på samtalen.  
Du kan også kople headset/halsslynge/slyngekrok til telefonen (se 
illustrasjon side 7).

Høyttalervolumet justeres med reguleringsknappen som sitter på venstre side 
av telefonen ved siden av høyttaleren (se illustrasjon side 4 og 5).

For at lyden skal nå frem til den du snakker med, bør du sitte rettet mot 
mikrofonen. Mikrofonen er plassert lengst nede til høyre ved siden av  

-symbolet på telefonen (se illustrasjon side 4).

Ringe med handsfree-funksjonen
1. Slå først ønsket nummer. Hvis du slår et siffer feil, kan du slette bakover  
 med C-tasten.

2. Trykk på -tasten. Nå aktiveres høyttalerfunksjonen og telefonen 
 ringer opp det slåtte nummeret. 

3. Når du får svar, snakker du på vanlig måte rettet mot mikrofonen på  
 telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet). Juster    
 høyttalervolumet ved behov. 

4. Samtalen avsluttes ved at du igjen trykker på -tasten.

Handsfree

Bruk av telefonen - CL600
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Svare med handsfree-funksjonen 
1. Trykk på -tasten og snakk inn i mikrofonen på telefonen (de 
 små hullene ved siden av -symbolet).

2. Samtalen avsluttes hvis du trykker på -tasten igjen.
Avslutte handsfree-funksjonen under en samtale
Løft av røret hvis du vil avbryte høyttalerfunksjonen under en samtale. Da 
slukker -symbolet i displayet og i stedet vises -symbolet. Fortsett 
samtalen.

Aktivere handsfree-funksjonen under samtalen
Trykk og hold inne -tasten samtidig som du legger på røret. Samtaletiden 
vises noen sekunder i displayet. Ta bort visning av samtaletiden ved å trykke 
på tasten C. Trykker du to ganger på C-tasten restarter du visningen av 
samtaletiden som da begynner på 0.

Bruke headset/halsslynge/slyngekrok 
Du kan velge å svare på og avslutte en samtale på følgende 3 måter med 
headset/halsslynge/slyngekrok koplet til telefonen (se illustrasjon side 7):

1. Trykk på -tasten for å aktivere halsslynge og headset og  trykk på   
 halsslyngens På/Av-knapp (avhengig av hvilken halsslynge du har).   
 Snakk deretter i headsetsmikrofonen. Trykk på -tasten når du 
 har avsluttet samtalen. 

2. Trykk på -tasten for å aktivere halsslyngen. Snakk så i 
 mikrofonen på telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet).
3. Løft av telefonrøret og snakk på vanlig måte inn i mikrofonen på røret.
Se ovenfor hvordan du skal avslutte eller aktivere halsslyngen/headsettet/
slyngekroken under pågående samtale.

Bruk av telefonen - CL600

19



Bruk av telefonen - CL600

Med denne funksjonen kan du automatisk ringe siste oppringte 
telefonnummer.

1. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -tasten) eller benytt 
 headset (trykk på -tasten).
2. Vent på summetone og trykk på tasten .
3. Det siste oppringte telefonnummeret ringes nå automatisk opp.
4. Trykk på tasten OK for å bekrefte.

Tilbakeringing til siste oppringte nummer

Med denne funksjonen kan du automatisk velge å ringe opp én av de 30  
siste oppringte telefonnummerne.

Velg en av de 30 siste telefonnummerne ved å gjøre som beskrevet nedenfor. 
Røret må være lagt på.

1. Trykk på OK-tasten. I displayet vises ”OPPRINGT”, siste oppringte   
 nummer, totalt antall oppringte nummer samt dato- og tids angivelse for  
 når nummeret ble ringt opp.
2. Benytt ▲▼ for å bla igjennom nummerne og velg det nummeret du  
 ønsker å ringe til.

3. Løft av røret eller bruk høyttaleren (trykk på -tasten) eller benytt 
 headset (trykk på -tasten).
4. Valgte telefonnummer ringes nå opp automatisk.

Tilbakeringing til tidligere oppringte nummer

20



Bruk av telefonen - CL600

Gjør på følgende måte for å fjerne ett eller flere av de 30 siste oppringte 
telefonnummerne. Røret skal være lagt på.

1. Trykk på tasten OK. I displayet vises ”OPPRINGT”,  sist slåtte nummer,  
 totalt antall slåtte nummer og dato- og tidspunkt for  når nummeret ble
 ringt opp.
2. Benytt ▲▼ for å bla mellom nummerne og velg det nummeret du vil 
 slette.
3. Trykk på tasten C. I displayet vises ”SLETTE?”
4. Trykk på tasten C igjen for å bekrefte sletting av telefonnummeret.
5. Trykk på tasten OK for å gå ut av menyen.

Slette tidligere oppringte telefonnummer

Hvis du vil prate uforstyrret med noen ved siden av deg uten at personen i 
telefonen skal høre hva dere sier, så gjør du som slik:

1. Be personen vente og trykk på muteknappen . 

2. På displayet vises nå symbolet . Nå kan ikke personen i telefonen
 høre hva du/dere sier, men du/dere hører hva personen i telefonen sier. 

3. Trykk på -knappen igjen for å fortsette telefonsamtalen på vanlig måte.

Mutefunksjon

Disse knappene brukes for å utnytte de tjenestene som tilbys av din telefon- 
operatør. Detaljert informasjon fås av telefonoperatøren.

Knappene R, * og #
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Bruk av telefonen - CL600

CL 600 kan lagre 9 direktenummer. De tre hurtigvalgsknappene (P1 rød/
P2 blå/P3 grønn) er plassert lengst oppe på telefonen (se illustrasjon side 4). 
Hvert nummer kan inneholde maks 30 siffer.

Gjør på følgende måte for å lagre et telefonnummer i minnet: 

1. Løft av telefonrøret.

2. Trykk på -knappen.
3. Slå det nummeret du vil lagre.
4. Trykk på den knappen du vil lagre nummeret på (minneknappene M1, 
 M2,  M3, M4, M5 eller M6 alternativt en av de fargede hurtigvalgs-
 knappene P1, P2, P3).
5. ”LAGRET” vises i displayet når nummeret er lagret.
4. Trykk på knappen C for å gå ut av menyen.
De lagrede nummerne kan noteres på listen under telefonen på høyre side.
OBS!
Hvis det ikke er noe batteri i telefonen, og du ved en feiltakelse drar ut 
ledningen eller det blir strømbrudd, forsvinner de lagrede nummerne. Hvis 
du legger inn et nytt nummer, forsvinner det gamle automatisk.

Lagre et telefonnummer i minnet (direkte-/hurtigvalg)

Gjør på følgende måte for å ringe opp ett av de tre telfonnummerne som er 
lagret som hurtigvalg. Røret må være lagt på.

1. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -knappen) eller bruk 
 headset (trykk på -knappen).
2. Trykk på en av minneknappene M1, M2, M3, M4, M5 eller M6 
 alternativt  en av de fargede hurtigvalgsknappene P1, P2, P3. Da 
 ringes telefonnummeret automatisk opp.
De lagrede nummerne kan noteres på listen under telefonen på høyre side.

Hurtigvalg
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Telefonbok - CL600

Opp til 99 kontakter kan lagres i den innebygde telefonboken med navn og 
telefonnummer. Gjør som beskrevet nedenfor for å opprette en kontakt i 
telefonboken. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefonboken (”TELEFON BOK”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼ til du kommer til ”PLUSS”
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Slå telefonnummeret (maks 30 siffer pr. kontakt). Benytt knappen C for å
 slette et siffer som er feil.
7. Trykk på knappen OK for å bekrefte telefonnummeret og skriv inn 
 navnet på den personen telefonnummeret tilhører. Velg bokstav ved å 
  trykke ned den nummerknappen hvor ønsket bokstav er påtrykket 
 knappen. Se neste side for detaljert informasjon om flere tegn og hvordan   
 bokstavsknappene brukes. 
8. Trykk på knappen OK i tre sekunder for å lagre kontakten når du har 
 skrevet inn navnet.
9. Når du har gjort dette, kan du enten opprette en ny kontakt eller trykke på  
 knappen C for å gå ut av menyen.
Bruk av bokstavknappene 
Når du skriver inn navnet, kan du benytte tabellen nedenfor for å velge 
riktig bokstav. En grunnoppsetning av bokstaver finnes trykket på 
nummerknappene. Å og ä kan p.t. ikke brukes. Erstatt disse med aa eller ae 
eller bruk kun bokstaven a.

Knapp Bokstav Knapp Bokstav
1 . ? – “ ’ < 6 M N O m n o 6 Ö Ø
2 A B C a b c Æ Ø 7 P Q R S p q r s 
3 D E F d e f 8 T U V t u v Ü
4 G H I g h i 9 W X Y Z w x y z
5 J K L j k l 0 + & @ / $ %

● Legge til et mellomrom: Trykk på knappen OK to ganger.

Opprette en kontakt i telefonboken
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● Neste bokstav er den samme som den du akkurat har registrert (eller hvis
 bokstaven er på samme knapp): Trykk først på OK-knappen og velg 
 deretter ønsket bokstav.
● Hvis du har valgt feil bokstav: Trykk på knappen C.
● Legg inn en pause i telefonnummeret: trykk på knappen  (en P vises i 
 displayet).

Telefonbok - CL600

Hvis du har nummervisning, kan du opprette en kontakt fra en innkommende 
samtale. Hver innkommende samtale lagres som en egen post i 
nummervisningslisten.

Gjør som beskrevet nedenfor for å opprette/lagre en kontakt i telefonboken 
fra en post som finnes lagret i nummervisningen. Røret må være lagt på.

1. Innkommende samtale vises i displayet.
2. Benytt knappene ▲▼ for å velge det nummeret du vil lagre i 
 telefonboken.
3. Trykk på og hold nede knappen OK inntil det siste sifferet i det valgte
 nummeret blinker. Du kan også endre nummeret på denne måten.
4. Bekreft nummeret ved å trykke på knappen OK.
5. Nå kan du endre eller skrive inn navnet på den kontakten som du   
 registrerte nummeret til eller trykke på og holde knappen OK nede i 
 tre sekunder for å bekrefte lagring av foreslått telefonnummer og navn.
6. Trykk på knappen C for å gå ut av menyen.

OBS!
Du kan se i listen over innkommende samtaler under en pågående samtale 
ved å trykke på knappen OK og deretter knappene ▲▼ for å forflytte deg i 
listen.

Opprette en kontakt fra innkommende telefonsamtale
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Telefonbok - CL600

Gjør på følgende måte for å slette en kontakt fra telefonboken. Røret må 
være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefonboken (”TELEFON BOK”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼ til du kommer til ”GJENNOMGANG”.
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Benytt knappene ▲▼ for å velge den kontakten du vil slette.
7. Trykk på knappen C. I displayet vises ”SLETTE?”.
8. Trykk på knappen C igjen for å bekrefte sletting av kontakten.
9. Trykk på knappen OK for å gå ut av menyen.

Slette en kontakt fra telefonboken
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Gjør på følgende måte for å ringe en kontakt i telefonboken. Røret skal være 
lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefonboken (”TELEFON BOK”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼ til du kommer til ”GJENNOMGANG”.
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
6. Benytt knappene ▲▼ for å velge den kontakten du vil ringe til. Du  
 finner kontakten raskere hvis du taster inn første bokstaven i navnet.

7. Løft av røret eller bruk høyttaleren (trykk på -knappen) eller benytt 
 headset (trykk på -knappen).
8. Telefonnummeret ringes automatisk opp.

Ringe en kontakt i telefonboken



Telefonbok - CL600
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Gjør som vist nedenfor for å endre en kontakt i telefonboken. Røret må være 
lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt ▲▼ til du kommer til telefonboken (”TELEFON BOK”).
3. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
4. Benytt ▲▼ til du kommer til ”GJENNOMGANG”.
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
3. Benytt knappene ▲▼ for å velge den kontakten du vil endre.
4. Trykk og hold nede knappen OK til det siste sifferet i det valgte
 nummeret blinker.
5. Trykk på knappen C for  å endre telefonnummeret og registrer et nytt 
 nummer.
6. Trykk på knappen OK.
7. Nå kan du endre navnet på kontakten.
8. Trykk på knappen C for å fjerne en bokstav. For ytterligere informasjon 
 om hvordan man registrerer en kontakt, se ”Opprette en kontakt i telefon- 
 boken” på side 23.
9. Trykk og hold inne knappen OK i tre sekunder for å bekrefte lagring 
 av telefonnummer og navn.
10. Trykk på knappen C for å gå ut av menyen.

Endre en kontakt i telefonboken



Avanserte funksjoner - CL600

Alarmfunksjonen gjør at du enkelt kan ringe etter hjelp i en nødsituasjon. 
For å aktivere alarmfunksjonen må du lagre et alarmtelefonnummer og legge 
inn en alarmmelding. Denne meldingen leses så automatisk opp for personen 
som svarer på det alarmtelefonnummeret du har lagret.

OBS!
Strømforsyningen i telefonen må være koplet til. Ved strømbrudd er det 
nødvendig med backup-batterier for å sikre at alarmfunksjonenen fungerer.

Alarmfunksjon

Lagre et alarmnummer
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CL600 telefonen klarer å lagre 6 forskjellige alarmtelefonnummer i minnet, 
med maks 18 siffer i hvert nummer. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene ▲▼ for å velge å lagre alarm (”ALARM INST”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
3. Benytt knappene ▲▼ for å velge alarmnummer (”SOS NUMMER”). 
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
4. Benytt knappene ▲▼ for å velge ett av de ledige alarmnummer- 
 plassene. Du kan velge mellom alarmnummerplass 1-6, f.eks.  
 alarmnummer- plass 1 (”SOS NUMMER 1”). Bekreft ved å trykke på 
 OK-knappen.
5. Slå telefonnummeret du vil lagre. Bruk knappen C for å slette hvis et 
 siffer er feil. Bekreft ved å trykke på OK-knappen. 
6. Bli værende i menyen hvis du vil lagre enda et alarmtelefonnummer på  
 neste alarmnummerplass. Benytt knappene ▲▼ for å velge neste alarm- 
 nummerplass, f.eks. alarmnummerplass 2 (”SOS NUMMER 2”) eller en  
 av  de andre ledige alarmnummerplassene og gjør som beskrevet i punkt  
 4-5 ovenfor igjen.
7. Trykk på C-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.



Avanserte funksjoner - CL600

Den alarmmeldingen du lagrer skal instruere den personen som svarer 
om hva han/hun skal gjøre (trykke en nummertast) for å kunne prate med 
deg. Hvis det ikke gjøres (trykkes), ringer telefonen automatisk opp neste 
alarmtelefonnummer som du har lagret. Varigheten av en alarmmelding kan 
ikke være lenger enn maks 10 sekunder. Du kan bare lagre én alarmmelding. 
Altså kommer samme alarmmelding til å bli lest opp uansett hvilket 
alarmtelefonnummer (1-6) som besvarer din alarm.

Eksempel på alarmmelding:

”Hei det er (si navnet ditt) som ringer. Jeg trenger hjelp. Slå hvilket som helst 
nummer mellom 0-9 slik at jeg kan fortelle hva som har hendt.

Din alarmkontaktperson kan slå et nummer mens meldingen din leses 
opp eller like etter at meldingen er lest opp. På den måten bekrefter din 
alarmkontaktperson at han/hun har mottatt din beskjed og kan hjelpe deg.

Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene ▲▼ for å velge å lagre alarm (”ALARM INST).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
3. Benytt knappene ▲▼ for å velge alarmmelding (”SOS LYD”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
4. Benytt knappene ▲▼ for å lese inn alarmmelding (”SPILL INN”).   
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
5. Les inn din melding. Snakk inn i mikrofonen på telefonen (se illustrasjon  
 side 4) med en avstand på ca. 20- 30 cm. Avslutt innspillingen ved å  
 trykke på OK-knappen. 
6. Trykk C-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.

Lagre en alarmmelding
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Avanserte funksjoner - CL600

Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene ▲▼ for å velge lagret alarm (”ALARM INST”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
3. Benytt knappene ▲▼ for å velge alarmmelding (”SOS LYD”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
4. Benytt knappene ▲▼ for å spille av meldingen (”SPILL LYD”).  
 Trykk på OK-knappen for å spille av meldingen.
5. Trykk på C-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.

Spille av en lagret alarmmelding

Når du har lagret alarmnummeret og lest inn alarmmeldingen, så er 
alarmfunksjonen klar til bruk.

1. Trykk på den røde -knappen på fjernkontrollen (1 pipelyd høres) eller 
 på telefonenheten (se illustrasjon side 4).
2. Telefonen slår automatisk det første alarmnummeret. 
3. Når alarmkontaktpersonen besvarer din samtale, så leses alarm- 
 meldingen opp.  
 Dersom telefonen ikke blir besvart innen 30 sekunder, eller hvis linjen er 
 opptatt,  så slås automatisk det neste lagrede alarmnummeret. Dersom
 telefonen ikke blir besvart etter nye 30 sekunder, eller hvis linjen er 
  opptatt, så slår den automatisk det neste lagrede alarmtelefonnummeret.  
 Telefonen ringer et alarmnummer maks to ganger.
 Alarmmeldingen spilles av maks 3 ganger hvis alarmkontaktpersonen 
 ikke besvarer alarmsamtalen din. 
4. Trykk på X-knappen på fjernkontrollen (2 pipelyder høres) for å avslutte 
 alarmfunksjonen/alarmsamtalen. Alternativt kan du avslutte ved å  
 trykke på STOP-knappen på telefonenheten (2 pipelyder høres).

Bruke alarmfunksjonen
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Avanserte funksjoner - CL600

Beskrivelse av fjernkontrollen

Den røde lysdioden lyser når 
batteriet må byttes

Stoppknapp

Alarmknapp

Ta av håndleddsbåndet på fjernkontrollen. Skru løs de 3 skruene på baksiden av 
fjernkontrollen og ta av lokket. Sett inn et nytt batteri i batterilommen som vist, 
sett på plass lokket og skru det fast igjen.

Ikke bruk oppladbare batterier. Kast ikke brukte batterier sammen med 
husholdningsavfall, men i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Ved å følge 
disse henstillingene om gjenvinning, medvirker du til et bedre miljø.

Bytte batteri i fjernkontrollen

Dersom du har nummervisningstjeneste, vises innkommende samtaler i 
displayet. Når minnet er fullt, forsvinner det eldste telefonnummeret fra 
listen og det nye telefonnummeret legges til. Hver samtale lagres med dato, 
klokkeslett og rekkefølge.

Bruk av nummervisning - innkommende samtaler

Klokkeslett og dato for 
samtalen

Samtalenummer 
(rekkefølge)

Telefonnummer
Navn

9:52 9-09  2
123456123456

JAKOB
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Avanserte funksjoner - CL600

NB!  Hvis den som ringer har et hemmelig nummer, 
vises (“PRIVAT”) i displayet.

Hvis telefonnummeret er ukjent (f.eks. visse 
internasjonale samtaler), vises (“UKJENT NR”)  
i displayet.

Dersom samme kontakt ringer flere ganger, lagres  
bare den siste samtalen i listen over innkommende 
samtaler og et +-tegn vises etter samtalenummeret.

OBS!  En N vises i displayet foran de 
samtalenummerne i listen som du ikke har sett på.

Når en ny samtale er tatt imot, blinker indikeringslampen for innkommende 
samtale (se illustrasjon side 3) og i displayet vises ”NYE” (“NEW”), se 
illustrasjonen på neste side. Lampen slokkes når du har bladd gjennom ubesvarte 
samtaler med ▲▼ knappene.

9:52 9-09 3

PRIVAT

9:52 9-09 3

UKJENT NR

9:52 9-09  N2+
123456123456

JAKOB

Benytt knappene ▲▼ for å bla mellom 
telefonnummerne i listen.

Når du har bladd igjennom alle samtalene, forsvinner 
“NEW” og etter noen sekunder går displayet tilbake i 
hvileposisjon.

Totalt antall innkomne samtaler i listen vises fortsatt 
i displayet.

9:52 9-09 
28  01
TOTALT  NYE

 16:53 
  
16-06  28

 16:53 
  
16-06  00

Dette eksemplet viser at totalt antall innkomne 
samtaler i listen er 28 hvorav 1 samtale er ny.

Når listen over innkommende samtaler er tom (f.eks. 
hvis du har slettet oversikten), vises 00 i displayet.

31



Avanserte funksjoner - CL600

Gjør følgende for å ringe en kontakt i listen. Røret skal være lagt på.

1. Benytt knappene ▲▼ for å bla i listen over innkommende telefon- 
 nummer og stopp på det nummeret du vil ringe opp.

2. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -knappen) eller bruk
 headset (trykk på -knappen).
3. Telefonnummeret ringes automatisk opp.
4. Du kan også løfte av røret først. Benytt knappene ▲▼ for å bla  
 i listen til du kommer til ønsket nummer. Bekreft ved å trykke på  
 OK-knappen. Det valgte telefonnummeret ringes automatisk opp.
OBS! 
Oppringningsfunksjonen fungerer ikke for hemmelige/beskyttede telefon-
nummer som er (”PRIVAT”) og noen internasjonale (”UKJENT NR”).

Bruk av nummervisning - ringe opp et nummer

Gjør følgende for å slette et telefonnummer fra listen. Røret må være lagt på.

1. Benytt knappene ▲▼ for å velge den posten du vil slette.
2. Trykk på knappen C. I displayet vises (”FJERN”)
3. Trykk på knappen C igjen for å bekrefte slettingen av posten.
4. Trykk på knappen OK for å gå ut av menyen.

Bruk av nummervisning - slette et nummer

Gjør på følgende måte for å slette alle telefonnummerne fra listen. Røret må 
være lagt på. 

1. Trykk på knappen C og hold den nede til (”FJERN ALT”) vises i 
 displayet.
2. Trykk på knappen C igjen for å bekrefte slettingen av alle nummerne.
3. Trykk på knappen OK for å gå ut av menyen.

Bruk av nummervisning - slette alle nummer
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Avanserte funksjoner - CL600

Med denne funksjonen får du informasjon om og kan besvare en ny samtale 
under en pågående samtale. Du kan også veksle mellom flere pågående 
samtaler. Disse funksjonene krever at din telefonoperatør tilbyr denne 
tjenesten og at du har bestilt den.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene ▲▼ for å velge telefoninnstillinger (”OPPSETT”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
3. Benytt knappene ▲▼ for å velge (”SAMTALE VENT”).  
 Bekreft ved å trykke på OK-knappen.
4. Benytt ▲▼ og velg ”PÅ” eller ”AV”.
5. Trykk på knappen OK for å bekrefte og trykk deretter på C-knappen to
 ganger for å gå ut av menyen.

Samtale venter

9:52 9-09  1
123456123456

Samtale 1

9:52 9-09  1
123456123456

Samtale 2

Når du prater med samtale 1, vises navn og nummer 
i displayet.

Du hører en pipelyd når du får en ny innkommende 
samtale. Samtale 2 vises nå med navn og nummer i 
displayet. 

Kontakt din operatør for å få nødvendig informasjon om tjenesten. 

Hvis du ikke besvarer samtale 2 under en pågående samtale, legges samtale 2 
inn på listen over innkommende samtaler.
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Vibrator, Best. nr. 1104455. 
OBS! Benytt kun denne originalvibratoren

Headset, Best. nr. 1104902

Slyngekrok, Best. nr. 1104958

Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V, 

Kontakt Gewa AS eller gå inn på www.edin.se eller www.gewa.no
for mer informasjon.

Tilbehør CL600

Avanserte funksjoner, Tilbehør - CL600

Melding venter

9:52 9-09  1
123456123456

BESKJED

Med denne funksjonen kan den som ringer deg 
legge igjen en melding som vises i listen over 
innkommende samtaler. Meldingen blir merket 
annerledes enn andre innkomne samtaler, i displayet 
står det istedenfor (”BESKJED”).  
Lysdioden ved siden av -symbolet lyser 
og (”BESKJED”) står igjen i displayet til alle 
meldingene er blitt åpnet. Når alle meldingene er 
åpnet, forsvinner (”BESKJED”) automatisk fra 
displayet.
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Annet - CL600

● Kontroller at alle kontakter er satt ordentlig i. Ekstra viktig er det at  
 telefonrørets modularkontakter er ordentlig inntrykte. Dra ut og sett  
 inn igjen modularkontakten i telefonpluggen et par ganger dersom  
 telefonen er ”død”.
● Du kan endre tone (+-10dB) og volum (+30dB) når den røde lysdioden 
 ved siden av knappen  lyser (se side 4). Hvis den ikke lyser, 
 økes volumet bare med +15dB.

Dersom telefonen til tross for ovennevnte feilsøking ikke fungerer, bør Gewa 
AS kontaktes for videre instrukser (tlf. 66 99 60 00). 

Når telefonen ikke fungerer

Telefonen krever normalt ikke vedlikehold. Dersom enheten skulle bli 
skitten, tørkes den av med en fuktig klut. Ikke bruk løsningsmiddel eller 
sterke regjøringsmidler.

Stell og vedlikehold

For mer utfyllende opplysninger henviser vi til datablad/brosjyrer og  
CE-certifikat som kan lastes ned fra ”Produktdatabank” på www.edin.se. Ved 
behov kan annen teknisk dokumentasjon bestilles ved å ta kontakt med Gewa 
AS.

Teknisk informasjon
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Kast brukte batterier/produkter i henhold til gjeldende miljøforskrifter. 

Hvis du følger ovenstående henstilling om gjenvinning, er du med på å 
medvirke til et bedre miljø. 

Miljø



  2
00

9-
05

-2
7 

   
Z:

\P
ro

du
ct

s 
P

ub
lic

\T
el

ep
ho

ne
s\

C
L6

00
\S

w
ed

is
h\

S
er

vi
ce

\C
L6

00
_D

uS
eA

5V
2.

in
dd


