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Innledning 

Takk for at du har valgt å kjøpe en AmpliPOWER40 telefon. Vi håper du vil bli fornøyd med 
produktet. Vi anbefaler at du leser gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk. 
 

Advarsel 

Denne telefonen er tiltenkt personer med nedsatt hørsel og er utstyrt med volumkontroll for 
individuelle innstillinger. Det er viktig at telefonen er innstilt på det laveste nivået for andre 
brukere og at hver enkelt bruker kjenner til denne funksjonen. 
 
NB! 
For å redusere risikoen for at telefonen blir ødelagt av lynnedslag, bør telefonen koples fra 
ved kraftig tordenvær. 
 

Skisser med beskrivelse 
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Kople til telefonen 

 
 
 

 

Batterier 

For at ringesignalet også skal fungere ved strømavbrudd er det nødvendig med 4 stk. 
AAA/LR03 alkaliske batterier. Disse er ikke inkludert ved kjøp av telefonen. 
 
OBS! 
Ta ut batterieliminatoren fra vegguttaket før du setter inn batteriene. Åpne batterilommen (35) 
ved å trykke opp ”knepplåsen” forsiktig, f.eks. med en liten skrutrekker. Sett inn batteriene og 
sett på plass lokket. 
 

 
 



 6

Ringesignaler – forskjellige kombinasjoner 

En omkoplingsbryter (17) finnes på høyre side av telefonen. Med denne bryteren kan 
ringesignalet innstilles for 3 forskjellige funksjoner: 
 
0  Bare ringesignal 

((O))  Ringesignal og vibrator (tilbehør) 

  Ringesignal og blitzlampe 
 

Innstilling av ringesignal 

Ringesignalet kan stilles inn på 3 forskjellige nivåer (stengt – svak – høyt) med bryter 18 på 
høyre siden av telefonen: 

 
 
 
Telefonen leveres med ringesignal innstilt på nivå høyt og melodi 6. 
 

 
 
 
Melodien kan endres ved å gjøre følgende: 
 
 Løft av røret 

 Trykk på tasten med symbolet  

 Trykk på tasten med symbolet # 

 Velg melodi ved å trykke på tastene nr. 1 – 9 
 
Den valgte melodien aktiveres ved neste innkommende samtale.  
 
OBS! 
For at ringesignalet skal fungere også ved strømavbrudd, kreves 4 stk. AAA/LR03 alkaliske 
batterier. 
 

Tone-/pulsvalg (T/P) 

Tone-/pulsvalg (30) er innstilt fra fabrikken på tonevalg (T). Hvis du ikke får summetonen når 
du prøver å ringe ut, er telefonen antagelig koplet til en gammel telefonsentral. Dersom dette 
problemet oppstår, må omkoplingsbryteren stilles om til pulsvalg (P). 
 
 

TBR 

TBR (34) skal være innstilt på 100 ms (fabrikkinnstilling). 
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Beskjed venter 

Denne funksjonen benyttes dersom telefonen f.eks. koples til en moderne hotellsentral. 
 

En bryter med symbolet sitter øverst på telefonen. Denne stilles i posisjon ON for å 
aktiveres at beskjed venter.   
 
Den røde lampen (14) som sitter i telefonsignalindikatoren (11) lyser når du har en beskjed 
som venter. 
 

Veggmontering 

Hvis du vil montere telefonen på veggen, må du justere opphenget av telefonrøret.  
 
Ta tak i rørfestet (5) som er den lille svarte plastbiten som sitter under den øverste 
fordypningen av høredelen på telefonrøret og vri den en halv omdreining. Dette gjør at røret 
festes på telefonen når den sitter på veggen. 
 
Lag 2 hull i veggen med 80 med mer avstand. Skru inn skruene (og evt. en plugg) 
 

 
 
OBS! 
Skru ikke skruene helt inn, la det være igjen 6-7 mm til veggen. Heng opp telefonen på 
skruehodene og dra telefonen nedover for å feste telefonen ordentlig. 
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Teleslynge 

Hvis du bruker høreapparat, må høreapparatet stilles inn i T- eller MT-posisjon for at du skal 
kunne utnytte telefonens innebygde teleslynge. 
 

Svare på innkommende samtaler 

Med telefonrør 
Løft av telefonrøret når telefonen ringer. Etter avsluttet samtale legges røret på plass igjen. 
 
Med headset (tilbehør) 
Når telefonen ringer og du vil bruke headset, trykker du på tasten med symbolet  
for å svare. Trykk på symbolet  igjen for å avslutte samtalen. 
 

Volum- og tonekontroll (innkommende lyd) 

Du kan øke volumet og justere tonen på den innkommende lyden etter dine egne behov. 
Tasten +40dB (20) brukes for å aktivere/deaktivere innstillingene i løpet av samtalen. Når 
innstillingen er aktivert, lyser den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20). 
 
Justere volum og tone  
Kontroller at den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20) lyser. Juster tonen og volumet 
med tastene TONE (4) og VOLUME (7). 
 

 
 
OBS! 

Når omkoplingstasten med symbolet som sitter øverst på telefonen, er i posisjon ON 
aktiveres de individuelle innstillingene du har gjort når noen bruker telefonen. Dersom 

omkoplingstasten med symbolet står i posisjon OFF, må de individuelle innstillingene 
aktiveres ved å trykke på tasten +40dB (20) øverst til høyre på telefonen. 
 

Ringe en samtale 

Med telefonrør 
1. Løft av telefonrøret og slå ønsket nummer 
2. Etter avsluttet samtale legges røret på plass igjen. 
 
Med headset (tilbehør) 
1. Trykk på tasten med symbolet  og slå ønsket nummer 
2. Trykken på symbolet igjen for å avslutte samtalen. 
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Ringe med headset 

Trykk på tasten med symbolet  og slå ønsket nummer 
Trykk på symbolet hvis ingen svarer eller når du ønsker å avslutte samtalen. 
 

Ringe med handsfree / bruke høyttaleren 

Trykk på tasten med symbolet for å aktivere høyttaleren. Snakk på vanlig måte. 
Høyttalerens volum kan justeres med volumtasten VOLUME, som sitter på venstre side av 
telefonen, mens samtalen pågår. Trykk på tasten med symbolet igjen for å avslutte 
samtalen. 
 
Løft av telefonrøret for å aktivere handsfree-funksjonen under en samtale. 
 
Trykk på tasten med symbolet  for å aktivere handsfree-funksjonen under en 
pågående samtale, legg på røret og fortsett samtalen. 
 

Repetisjon 

Løft av røret (eller benytt høyttaler/headset som beskrevet ovenfor) og trykk på tasten med 
symbolet . Da ringes det sist slåtte nummeret opp automatisk (fungerer ikke hvis 
hurtigtaster eller kortnummer er brukt). 
 

 

Tastene med symbolene * og # 
Disse tastene er satt av i forbindelse med nyere, digitale telefonsentraler. Vennligst ta kontakt 
med din telefonoperatør for nærmere informasjon. 

Sekretærfunksjon 

Hvis du vil si noe til en person ved siden av deg, som du ikke vil at den du snakker med i 

telefonen skal høre, holder du tasten med symbolet  nedrykket. Slipp opp tasten 
igjen for å gå tilbake til normal telefonsamtale. 
 

Innstilling av hurtig- og kortnummer 

Telefonen kan lagre 12 telefonnummer hvorav 3 hurtignummer (maks 21 sifre for hvert 
telefonnummer). 
 
De 3 hurtignumrene er ekstra lett tilgjengelige ved de tydelige tastene P1, P2 og P3 (21) 
øverst på telefonen. Vi anbefaler at du legger inn disse numrene når du installerer telefonen. 
Disse tre tastene egner seg utmerket til å legge inn telefonnumrene til for eksempel 
hjemmetjenesten, nødnummer etc. 
 
Slik legger du inn hurtig- og kortnummer 
 Løft av røret (eller bruk høyttaler/headset i henhold til beskrivelse) 

 Trykk på tasten med symbolet  
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 Velg og trykk på en av tastene P1, P2, P3 (21) eller noen av tastene M1, M2 …..,9) (16) 
 Slå nummeret 

 Trykk på tasten med symbolet  
 Nummeret er nå lagret på den tasten du valgte. 
 
OBS! 
Hvis du kopler ut telefonen, forsvinner de lagrede numrene etter et par timer. Hvis du vil 
forandre et telefonnummer, forsvinner det gamle nummeret automatisk når du legger inn et 
nytt telefonnummer i henhold til forklaringen ovenfor. 
 

Ringe til et hurtig- eller kortnummer 

Løft av røret (eller bruk høyttaler/headset) og trykk en av hurtigtastene P1, P2, P3 (21) eller 
kortnummertastene M1, M2, …M9 (16). Telefonen slår da det nummeret som er lagret på den 
respektive tasten. 
 
Benytt telefonregisteret som finnes på undersiden av telefonen til å skrive opp de lagrede 
numrene. 
 

Tilbehør  

 
Telefonrør tilpasset konduktivt hørselstap (1104460) 
Hvis du har et konduktivt hørselstap kan du komplettere telefonen med et spesialtilpasset 
telefonrør, Direct Vibe®. Plasser røret foran/nedenfor alternativt bak øret  for å finne ut hva 
som fungerer best for deg. Hvis du ikke er hørselshemmet, kan dette røret brukes som et 
vanlig telefonrør. 
 
Vibrator (art. nr.: 1104455) 

Telefonen kan utstyres med vibrator  Når det ringer aktiveres vibratoren automatisk hvis 
telefonen er innstilt på ringesignal og vibrator ((O)). 
 
Headset (art. nr.: 1104902) 

Telefonen kan kompletteres med headset med mikrofon . Hvis det benyttes headset 
aktiveres høyttalertelefonen og høyttalerlyden (6) bør da stilles inn på svak. Snakk inn i 
mikrofonen som vanlig. 
 
Batterier (art. nr.: 2241003) 
Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V. 
 

Hvis telefonen ikke fungerer 

 Kontroller at alle kontakter sitter ordentlig i. Det er ekstra viktig at telefonrørets 
modulærkontakter er trykket inn ordentlig, ellers kan du risikere at den du snakker med 
ikke hører det du sier. Test ved å dra i ledningen, den skal ikke løsne. 

 Kontroller omkoplingsbryterne på undersiden av telefonen 
o TBR (34) skal være innstilt på 100  
o Tone-/pulsvalg (30) skal være innstilt på T hvis telefonen er koplet til en moderne 

telefonsentral 
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 Du kan bare endre tone- og volum når den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20) 
øverst på telefonen lyser. 

 Vennligst kontakt stedet hvor du kjøpte telefonen dersom telefonen allikevel ikke 
fungerer. 

 
OBS! 
Produktgarantien gjelder ikke dersom feil har oppstått ved inngrep i produktet, ved 
uforsiktighet eller ved feil tilkopling/montering eller lynnedslag. 
 
 

Stell og vedlikehold 

Telefonen krever normalt ikke noe vedlikehold, men tørk av den med en lett fuktet klut hvis 
den blir skitten. Ikke bruk noen løsningsmidler eller sterke rengjøringsmidler. Plasser ikke 
telefonen der hvor den kan bli utsatt for sterkt sollys/varme eller fukt. Vær også forsiktig så 
du ikke mister telefonen på gulvet. 
 
 

Teknisk informasjon 

For mer informasjon viser vi til datablad/brosjyre m.m. som du finner på vår nettside 
www.gewa.no. Ta kontakt med oss dersom du trenger annen teknisk informasjon eller har 
behov for reservedeler. 
    

Miljø og gjenvinning 

Batterier eller telefonen må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men leveres 
til miljøstasjon eller andre som har avtale om resirkulering av slike produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


