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1 ÖVERSIKT

1.1 TELEFONLUR:
 

 

telefonhögtalare

display, se nästa paragraf

telefonmikrofon

laddningskontakter, för att ladda upp telefonens batteri genom att 
placera telefonen i hållaren/laddaren

 -knapp,  
se nästa sida

Knapparna  och , se 
nästa sida

knappsats, se nästa sida

funktionsknappar, se nästa 
sida

direktknappar

indikator; blinkar vid mottag-
ning av samtal, förblir tänd 
när BOOST-funktionen är 
aktiverad
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BOOST-knapp: under ett samtal, tryck för att aktivera förstärkaren

Knapparna  och : under ett samtal, tryck för att höja eller sänka volymen

i standbyläget, tryck för att öppna menyn under inställningen, tryck för att be-
kräfta dina inställningar

tryck för att besvara ett inkommande samtal eller för att starta en telefonkonver-
sation
under ett samtal, tryck igen för att aktivera eller inaktivera högtalaren

i standbyläget, tryck för att öppna nummerpresentatörens minne
tryck för att skrolla minnen eller inställningar
under ett samtal, tryck för att höja volymen

i standbyläget, tryck för att öppna minnet för senast ringda nummer
tryck för att skrolla minnen eller inställningar
under ett samtal, tryck för att sänka volymen

korrigeringsknapp när telefonnummer eller namn anges
under ett samtal, tryck för att stänga av mikrofonen
i standbyläget, tryck för att starta ett internsamtal
under inställning, tryck för att gå tillbaka ett steg

tryck för att avsluta ett samtal
tryck in och håll ner (> 5 sek.) för att stänga av telefonen

0-9-knappar: för att ringa telefonnummer och ange minnen
0-knapp: tryck in och håll ner för att infoga en uppringningspaus

“asterisk” och “fyrkant”-knapparna: används för t.ex. telekombanker
R-knapp: funktion för vissa telekomtjänster
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1.2 DISPLAY:

blinkar när anslutningen mellan telefonen och basenheten tappats
lyser när telefonen är inom basenhetens räckvidd

blinkar när ett externt samtal tas emot
lyser under ett samtal

blinkar när ett internt samtal tas emot
lyser under ett internsamtal

tänds när högtalaren är aktiverad

tänds när nummerpresentatörens minne kontorlleras och vid nya 
samtal

visar det laddningsbara batteriets status:
 = batterinivån är full
 = batterinivån är 2/3 full
 = batterinivån är 1/3 full, ladda upp så snart som möjligt
 = batterinivån är tom, telefonen stängs av och du kan inte längre 

ringa samtal
batterisymbolen rullar vid laddning tills batteriet är fulladdat
tänds när numret är för långt för att visas i displayen (tryck på #-knap-
pen för att se det fullständiga numret)

telefonnamn (HS) och 
internt nummer (1)
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tänds när ett röstmeddelande tas emot (endast FSK-system)

tänds när alarmfunktionen (uppväckning) är aktiverad

tänds när telefonens ringsignal har ställts in på 0 (ljud av)

1.3 BASENHET:

laddningskontakter: telefonens 
laddningsbara batterier laddas 
upp via dessa kontakter

sökknapp: för att söka alla 
telefoner (sökknapp för tele-
foner), används även för att 
registrera nya telefoner.
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2 INSTALLATION

2.1 BASENHET:

Telefonanslutning:
Anslut den lilla kontakten på telefonkabeln till baksidan av basenhe-
ten  (tryck in kontakten tills du hör ett klick). Anslut telefonkontak-
ten till telefonuttaget. 

Strömförsörjning:
Anslut medföljande strömadapter till kontakten  på baksidan av 
basenheten och koppla sedan in adaptern i ett 230V eluttag.

ANSLUT ENDAST MED MEDFÖLJANDE ADAPTER. OM EN 
ANNAN ADAPTER ANSLUTS KAN DET RESULTERA I FAR-

LIGA SITUATIONER ELLER SKADA TELEFONENS ELEKTRONIK.

strömingångTelefoningång
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2.2 TELEFON:
1. Öppna batteriluckan på telefonen, 

genom att skjuta ner batteriluckan.
2. För in batterierna i batterifacket; 

observera polariteten (+ och -).
3. Skjut tillbaka batteriluckan på 

plats och placera telefonen på 
basenheten.

4. Lämna telefonen för 15 timmars 
kontinuerlig laddning på basenhe-
ten; för att ladda batterierna kor-
rekt.

ANVÄND ENDAST LADD-
NINGSBARA NiMH-BATTE-

RIER (NICKELMETALLHYDRID). 
ANVÄNDNING AV BATTERIER 
SOM INTE ÄR LADDNINGSBARA 
KAN ORSAKA FARLIGA SITUA-
TIONER ELLER RISK FÖR EX-
PLOSION.

2.3 EXTRA TELEFONER OCH LADDARE:
2 batterier och en laddare med adapter medföljer varje telefon. Anslut 
adaptern för dessa laddare till ett 230 volts eluttag. Montera batterier-
na i telefonen och placera den på laddaren i 15 timmar för att ladda 
batterierna.
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3 RINGA SAMTAL

3.1 RINGA SAMTAL MED TELEFONEN ELELR ANVÄNDA HANDS-
FREE-FUNKTIONEN:
Du kan ringa samtal genom att hålla telefonen mot örat eller använda hög-
talarfunktionen, vilket låter fler personer delta i ditt samtal eller för att hålla 
händerna fria för att t.ex. skriva anteckningar.

under ett samtal, tryck på Samtalsknappen igen för att slå 
på högtalaren

tryck på Samtalsknappen igen för att stänga av högta-
laren

3.2 TA EMOT SAMTAL:
när du tar emot ett samtal tänds displayens belysning och indikatorn högst 
upp på telefonen börjar blinka

tryck på Samtalsknappen för att besvara samtalet

• se paragraf 10.2, posten [ Auto antw ] endast besvara samtal från basenheten

3.3 AVSLUTA SAMTAL:

tryck på Avsluta-knappen för att avsluta samtalet

• du kan även placera telefonen på basenheten eller hållaren/laddaren för att avsluta 
samtalet
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3.4 RINGA NUMMER:

Direktuppringning:
Tryck på telefonpåslagningsknappen och vänta på 
ringtonen.

Ange telefonnumret via tangentbordet; detta nummer 
kommer att ringas upp direkt.

Föruppringning:
Ange telefonnumret med tangentbordet.
• tryck in och håll ner 0-knappen i minst en sekund för att infoga 

en uppringningspaus (-P- visas på displayen)
• tryck på C-knappen för att ta bort felaktiga inmatningar

tryck på Samtalsknappen för att ringa numret

Ringa från telefonbokens minne:
tryck 2 gånger på knappen  

Använd knapparna  och  för att söka efter önskat 
minne

tryck på Samtalsknappen för att ringa numret
• se paragraf 7.3 för hur man programmerar minnen i telefonbo-

ken

2x
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Ringa från nummerpresantatörens minne:
tryck på knappen  och använd knapparna  och  för 
att välja önskat samtal samtal

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda num-
ret

Ringa upp det senast uppringda nummerminnet:
tryck på knappen  och använd knapparna  och  
för att välja önskat samtal

tryck på Samtalsknappen för att ringa det valda numret

Ringa upp kortnummer:
tryck in och håll ner M1-, M2 eller M3-knappen i 2 sekun-
der

telefonen slås på och numret rings upp
• se paragraf 10.2, posten [ Snelkeuz ] för hur man programmerar 

minnen för kortnummer

Ringa upp direktminnen:
tryck in och håll ner en av 0-9-knapparna på knappsat-
sen i minst 2 sekunder

telefonen slås på och numret rings upp
• se paragraf 7.4 för hur man programmerar direktminnen

2 sek.
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3.5 STÄNGA AV MIKROFONEN:
Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal, vilket låter dig konsultera 
med övriga familjemedlemmar utan att din samtalspartner lyssnar på er 
konversation.

under ett samtal, tryck på knappen  för att slå av 
mikrofonen;

tryck igen på knappen  för att slå på mikrofonen igen

3.6 MOTTAGNINGSVOLYM:

Normal förstärkning:
under ett samtal, använd knapparna  och  för att 
justera mottagningsvolymen; du kan även använda 
knapparna  och  på höger sida av telefonen eller 
knapparna  och  under M2-knappen

Ökad förstärkning:
tryck först på knappen  på telefonens vänstra sida; 
indikatorn ovanför displayen tänds

nu kan du använda knapparna  och  för att ställa in 
önskad volymnivå

• volymnivån för att ringa via telefonen eller med handsfree-funktionen kan ställas in 
individuellt

• den valda inställningen kommer att sparas i minnet
• när samtalet har avslutats kommer den ökade förstärkningen att stängas av automatiskt
• den ökade förstärkningens nivå är +9 dB

eller 

eller 
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3.7 SAMTALETS VARAKTIGHET:

under ett samtal visas samtalets varaktighet i display-
en; samtalets varaktighet försvinner från displayen när 
samtalet avslutas
 

3.8 R/FLASH-FUNKTION:
R/FLASH betyder att du kan tillfälligt avbryta telefonens anslutning. Denna 
funktion låter dig vidarebefordra samtal med hem- eller kontorsväxlar eller 
aktiva telefonitjänster som t.ex. “Samtal väntar”.

under ett samtal, tryck in och håll ner #/R-knappen i 
minst 2 sekunder för att sända en FLASH-puls

• Vissa telefonleverantörer kräver att du trycker på en sifferknapp efter att FLASH-pulsen 
används för t.ex. “Samtal väntar”; kontakta din leverantör för mer information.

• Varaktigheten för FLASH-pulsens avbrott kan justeras; se paragraf 11.2 [ Flash ] för 
mer information.

3.9 TELEFONENS SÖKFUNKTION:

om du har förlagt telefonen, tryck snabbt på knappen  
på basenheten
telefonen kommer att avge en signal i 60 sekunder 
medan [ PAGING ] visas på displayen. Denna signal 
stoppas efter 60 sekunder eller när du trycker på en 
valfri knapp för att stoppa signalen i förväg.
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3.10 STÄNGA AV TELEFONEN:
Du kan stänga av telefonen helt för att spara på batterierna eller om du 
inte vill bli störd:

tryck in och håll ner Avslutaknappen i 5 sekunder; tele-
fonen stänger nu av sig själv helt

tryck in och håll igen i 5 sekunder för att slå på telefo-
nen igen
(eller placera telefonen i hållaren/laddaren)

• kom ihåg att du inte kan ringa eller ta emot samtal när telefonen är avslagen

5 sek.

5 sek.
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4 ÅTERUPPRINGNING

4.1 INTRODUKTION:
Telefonen memoriserar de 5 senaste numrena. Du kan återuppringa dessa 
nummer, spara dem i telefonenbokens minne eller ta bort dem.

4.2 ÅTERUPPRINGNING:

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för 
att välja önskat senast uppringda nummer

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda 
numret

4.3 SPARA ELLER TA BORT:

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för 
att välja önskat nummer

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja ett av följande 
alternativ:

Spara:
välj detta alternativ för att lägga till numret i telefonbo-
kens minne på telefonen (*)
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Ta bort:
använd detta alternativ för att endast ta bort det marke-
rade samtalet från minnet

Ta bort alla:
använd detta alternativ för att ta bort hela minnet för 
senast uppringda nummer

*: när ett nummer sparas kan du ställa in en ringsignal när detta nummer 
ringer dig; för denna tjänst måste du ha tjänsten nummerpresentatör
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5 NUMMERPRESENTATION

5.1 INTRODUKTION:
Om du har tjänsten nummerpresentation till ditt förfogande visas numret 
för den som ringer på telefonens display.
Du har programmerat detta nummer inklusive namn i telefonbokens minne 
på telefonen. Namnet visas även på displayen och du kan ställa in en indi-
viduell ringsignal för varje minne. Varje telefon har ett minne för 10 samtal.

5.2 INDIKATION FÖR NYA SAMTAL:

Telefonens display visar hur många nya samtal som 
tagits emot sedan du senast kontrollerade minnet.

5.3 VISA MINNE OCH ÅTERUPPRINGDA SAMTAL:

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för 
att skrolla i minnet

om ett namn visas kan du trycka på #-knappen för att 
visa numret

nya samtal indikeras med en stjärna på displayen

den triangelformade pilen som pekar till höger indikerar 
att det finns ytterligare siffror till höger om numret som 
visas; tryck på #-knappen för att visa dessa nummer

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda 
numret
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5.4 DETALJER, SPARA ELLER TA BORT:

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för 
att välja önskat nummer

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja ett av följande 
alternativ:

Detaljer:
välj detta alternativ för att visa datum för samtalet, tryck 
sedan på #-knappen för att visa tiden för detta samtal (*)

Spara:
välj detta alternativ för att lägga till numret i telefonbo-
kens minne på telefonen

Ta bort:
använd detta alternativ för att endast ta bort det marke-
rade samtalet från minnet

Ta bort alla:
använd detta alternativ för att ta bort hela minnet för 
senast uppringda nummer
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5.5 YTTERLIGARE INFORMATION:
• PDX-2708/PDX-2728 är lämplig för både DTMF-systemet, som er-

bjuds av Dutch PTT och för FSK-systemet, som erbjuds av Belgian 
PTT och kabelbolagen i Nederländerna och Belgien i den mån som 
denna tjänst erbjuds. 

• Nummerpresentatör-tjänsten kräver ofta ett extra abonnemang; kon-
takta din telefonleverantör för mer information.

• Visa namn:
 − DTMF-systemet sänder inte något namn; namnet visas endast 

på displayen när det programmerats i telefonbokens minne på 
telefonen

 − FSK-systemet skickar däremot namn (fråga din telefonleverantör 
för mer information)

• Om displayen visar [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] eller 
[0000000000] har uppringarens leverantör blockerat sändning av 
hans eller hennes nummer.

• Namn/nummer för samtalet som besvarats sparas också.
• Vid användning av flera telefoner: minnen måste tas bort separat från 

varje telefon.
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6 INDIKATION FÖR RÖSTMEDDELANDE

6.1 INTRODUKTION:
Röstmeddelande-tjänsten erbjuds av din telefonleverantör, vilket låter 
uppringare lämna ett meddelande. Du kan lyssna på detta meddelande vid 
ett senare tillfälle (*).

6.2 INDIKATION FÖR NYTT RÖSTMEDDELANDE:

Om din tjänsteleverantör stöder röstmeddelanden, 
baserat på FSK-systemet, får du en avisering när 
ett nytt meddelande har lämnats. Det indikeras med 
röstbrevlådans symbol ( ) på telefonens display 

denna notifikation för röstbrevlådan försvinner efter att du har lyssnat på 
meddelandet

• Du kan även ta bort denna avisering genom att återställa inställning-
arna, se paragraf 12.2.

• Under knapp 1 kan du spara numret för ditt röstmeddelande, se para-
graf 10.2, posten [ MAILBOX ]

• Vid frågor om röstbrevlådans funktion, vänligen kontakta din telefonle-
verantör.
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7 TELEFONBOKENS MINNE

7.1 INTRODUKTION:
Varje PDX-2708/PDX-2728 telefon har en telefonbok med ett minne för 
50 telefonnummer som består av högst 20 siffror. Du kan programmera 
ett namn med högst 8 tecken för varje nummer. Telefonbokens minne på 
telefonen är ansluten till tjänsten nummerpresentation. När någon ringer 
upp dig, vars namn och nummer har programmerats i minnet, visas även 
denna persons namn bredvid telefonnumret på telefonens display. (Du 
måste däremot ha ett abonnemang för tjänsten nummerpresentation.)

7.2 SÖKA EFTER OCH RINGA KONTAKTER:

tryck två gånger på knappen  för att öppna telefon-
bokens minne, displayen visar då namnet på den första 
kontakten eller så visas [ LEEG ] om ingen kontakt har 
sparats

använd knapparna  och  för att skrolla i minnet
du kan även utföra en sökning via knappsatsen, exem-
pelvis trycka två gånger på 5-knappen för att söka efter 
den första kontakten som börjar på bokstaven K, fort-
sätt sedan sökningen med knapparna  och  

tryck på Samtalsknappen för att ringa det valda numret

2x
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7.3 LÄGGA TILL, REDIGERA ELLER TA BORT KONTAKTER:

lägga till:
tryck 4 gånger på knappen  

använd knappsatsen för att ange namnet
- använd C-knappen för att korrigera felaktig inmatning
- se nästa sida för alla tillgängliga tecken

tryck på knappen 

använd knappsatsen för att ange telefonnumret
- använd C-knappen för att korrigera felaktiga inmatningar
- tryck in och håll ner 0-knappen under en kort stund för 
att infoga en uppringningspaus

tryck på knappen 

använd knapparna  och  för att välja önskad melodi 
för kontakten som ringer dig, för att använda denna 
funktion måste du abonnera på tjänsten nummerpre-
sentatör

tryck på knappen  för att spara denna kontakt

Tryck på Avsluta-knappen för att stoppa programme-
ring och låta telefonen återgå till standbyläget

4x
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Redigera:
tryck två gånger på knappen 

använd knapparna  och  för att välja den kontakt 
som ska redigeras

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativ  
[ BEWERKEN ]

tryck på knappen  

använd C-knappen för att ta bort det gamla namnet och 
använd knappsatsen för att ange det nya namnet

tryck på knappen  

använd C-knappen för att ta bort det gamla numret och 
använd knappsatsen för att ange det nya namnet

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja en annan ring-
signal som ska spelas när denna kontakt ringer dig

2x
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tryck på knappen  för att spara detta minne

tryck på Avsluta-knappen för att stoppa redigeringen 
och återställa telefonen till standbyläget

Ta bort:
tryck två gånger på knappen 

använd knapparna  och  för att välja den kontakt 
som du vill ta bort

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet 
[ WISSEN ] för att endast ta bort markerade kontakter 
eller välj [ ALL. WISS ] för att ta bort alla kontakter

press the  button
vid användning av [ ALL. WISS] måste du trycka två 
gånger på  

tryck på Avsluta-knappen för att sluta ta bort kontakter 
och låta telefonen återgå till standbyläget

2x
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7.4 DIREKTMINNEN:
En kontakt från minnet kan tilldelas till var och en av 2-9-knapparna. När 
telefonen är i standbyläget kan du trycka in och hålla ner knappen i minst 
2 sekunder för att automatiskt ringa upp det tilldelade numret.

tilldela en kontakt:
tryck tre gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ SNELKEUZ ]

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja önskad knapp 
(2~9)

tryck på knappen  

[ LEEG ] visas när ingen kontakt ännu har tilldelats till 
denna knapp, annars visas namnet på den tilldelade 
kontakten 

när [ LEEG ] kontakt redan tilldelats

efter en sekund eller mer 
visas den första kontakten i 
minnet på telefonen, an-
vänd nu knapparna  och  
för att välja önskad kontakt

Se nästa paragraf; till-
dela, redigera eller ta bort

3x
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tryck på knappen  

tryck tre gånger på Avsluta-knappen för att avbryta 
tilldelning och låta telefonen återgå till standbyläget

Se paragraf 10.2, post [ MAILBOX ] för programmering av ett nummer 
under knapp 1

Tilldela, redigera eller ta bort: 
tryck 3 gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ SNELKEUZ ]

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja önskad knapp 
(2~9)

tryck 2 gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet 
[ WISSEN ] för att ta bort den tilldelade kontakten eller 
välj [ BEWERKEN ] för att tilldela en annan kontakt för 
den valda knappen

Tryck på knappen  för att bekräfta borttagning av 
kontakten eller tilldela en annan kontakt

3x

3x

2x
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7.5 VISA KONTAKTER:
Du kan kontrollera nummer och ställa in ringsignal för varje kontakt enligt 
följande:

tryck 2 gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja önskad kontakt

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ BEKIJKEN ]

tryck på knappen  

använd nu knapparna  och  för att visa namn, num-
mer och inställd ringsignal för den valda kontakten

tryck på knappen  

tryck på Avsluta-knappen för att stoppa visningen och 
låt telefonen återgå till standyläget

2x
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7.6 MINNESSTATUS:
du kan kontrollera telefonens minnesstatus enligt följande:

tryck 3 gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ GEHEUGEN ]

tryck på knappen  

displayen visar nu hur många av de 50 minnena som 
används (exemplet nedan visar att 23 av 50 används)

tryck 3 gånger på Avsluta-knappen för att stoppa vis-
ningen och låta telefonen återgå till standbyläget

7.7 TILLGÄNGLIGA TECKEN:
Vid programmering av namnen för dina kontakter, kan du använda följande 
tillgängliga tecken:

3x

3x
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8 INTERNSAMTAL, ÖVERFÖRING OCH KONFERENS

8.1 INTRODUKTION:
Du kan registrera upp till 5 telefoner på PDX-2708/PDX-2728 basenheten. 
Vid registrering av flera telefoner kan du ringa kostnadsfria interna samtal 
och överföra samtal. Om det följer med flera telefoner med din telefon 
kan du använda dessa funktioner omedelbart. Du kan köpa ytterligare 
telefoner som först måste registreras till basenheten, se paragraf 13.2 för 
instruktioner.

8.2 INTERNSAMTAL:

tryck på C-knappen 

mer än 2 registrerade  
telefoner

 

2 telefoner registrerade

använd knappsatsen för att ange numret 
för telefonen som du vill ringa (tryck på 
9-knappen för att ringa alla telefoner)

de uppringda telefoner börjar ringa

displayen på telefonen som rings upp visar vilken tele-
fon som ringer upp

användaren för telefonen som rings upp måste trycka 
på Samtalsknappen för att acceptera internsamtalet
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tryck på Avsluta-knappen för att avsluta internsamtelet

* Vid mottagning av ett externt samtal under ett internsamtal ljuder en 
aviseringston från telefonen. Lägg på ditt internsamtal och vänta tills den 
vanliga ringsignalen ljuder för att svara på samtalet från den utgående lin-
jen (vid användning av mer än 2 telefoner, du kan även acceptera externa 
samtalet med en ledig telefon).

8.3 ÖVERFÖRING/KONFERENSSAMTAL:

under ett samtal med den utgående linjen, tryck 2 
gånger på knappen  

mer än 2 registrerade  
telefoner 

 

2 telefoner registrerade

använd knappsatsen för att ange num-
ret för telefonen som du vill överföra 
samtalet till eller om du vill lägga till i 
konversationen (tryck på 9-knappen för 
att ringa upp alla telefoner)

vänta tills telefonen som rings upp svarat. Om telefo-
nen som rings upp inte svarar, tryck snabbt på Avsluta-
knappen för att hämta in den utgående linjen 

2x
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överför 
 

konferenssamtal
 

tryck på Avsluta-knappen 
för att överföra samtalet till 
en annan telefon

tryck in och håll ner knap-
pen * (asterisk) i minst 
2 sekunder för att starta 
trevägssamtalet

tryck på Avsluta-knappen för att avsluta samtalet.

 

2 sek.

eller
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9 KLOCKA OCH ALARMFUNKTION (UPPVÄCKNING)

9.1 INTRODUKTION:
I standbyläget visar telefonens display tiden. Dessutom kan du program-
mera ett alarm eller uppväckningstid (för varje telefon).

9.2 TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING:

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ DAT/TIJD ]

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja ett av följande 
alternativ:

[ DATUMFOR ]
välj detta alternativ för att ställa in tidsformat: dag-må-
nad-år eller månad-dag-år

 
[ TIJDFORM ]
använd detta alternativ för att växla mellan 12- eller 
24-timmarsformat. Exempelvis kvart över nio på kväl-
len:
12-timmarsformat: 9:15 PM/24-timmarsformat: 21:15
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[ TIJD INST ]
här kan du ställa in tiden

[ DAT INST ]
här kan du ställa in datum

9.3 AKTIVERA/INAKTIVERA ALARM OCH STÄLLA IN ALARMTIDEN:

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ ALARM ]

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att växla alarmet PÅ och 
AV

använd knappsatsen för att ställa in önskad alarmtid

tryck på knappen  
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displayen visar ordet [ SLUIMER ]

tryck på knappen  

använd nu knapparna  och  för att aktivera eller inak-
tivera snooze-funktionen (se nedan för en förklaring av 
snooze-funktionen)

tryck på knappen  för att spara dina inställningar 
och tryck på Avsluta-knappen för att låta telefonen 
återgå till standbyläget

9.4 ALARMFUNKTION:
• symbolen  visas i displayen när uppväckningssigna-

len är aktiverad
• alarmet ljuder på den inställda tiden i 45 sekunder 

eller tills du trycker på en valfri knapp för att stoppa 
alarmet i förtid

• när funktionen [ sluimer ] har aktiverats och du trycker på en valfri 
knapp för att stoppa alarmet kommer alarmet att ljuda igen efter 7 minu-
ter; du kan inaktivera en aktiverad snooze-funktion genom att trycka in 
och hålla ner Avsluta-knappen i minst 5 sekunder medan alarmet ljuder 
(eller genom att inaktivera alarmfunktionen i enlighet med instruktioner-
na i föregående paragraf)

• alarmet upprepas inte dagligen
• alarmvolymen är densamma som den inställda ringvolymen; om ring-

volymen är inställd på 0 (av) kommer alarmsignalen att ställas in på 
volymnivå 1
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10 EGENSKAPER FÖR TELEFONEN

10.1 INTRODUKTION:
Du kan använda menyn [ HS INST ] för att justera olika telefoninställningar 
efter eget önskemål.

10.2 EGENSKAPSMENY FÖR TELEFONEN:

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ HS INST ]

tryck på knappen  

använd nu knapparna  och  för att välja från följande 
alternativ:

[ BEL INST ]
Här kan du ställa in ringsignaler. Kom ihåg att du kan ställa in olika signa-
ler för internsamtal och utgående samtal. Du kan även välja att stänga av 
ringvolymen, i detta fall visas symbolen  i displayen 

[ TOON INS ]
Här kan du aktivera eller inaktivera följande ringtoner:
- knappljud:  ljuden som avges när knappar trycks in
- svagt batteri:  ljuden som avges när batteriet nästan är tomt
- räckvidd:  ljuden som avges när telefonen är utom räckhåll från bas-

enheten
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[ EQUALIZER ]
Du kan använda equalizern för (extra) förstärkning för diskant- eller basni-
våer. Denna tonkontroll inaktiveras när den är inställd på “naturligt”

[ TAAL ]
Här kan du ställa in språket som de olika meddelanden ska visas på i dis-
playen.
Du kan återställa ett känt språk om du råkat ställa in ett okänt språk:
1. tryck på:        
2. använd sedan  och  för att välja önskat språk
3. tryck på  för att bekräfta

[ HS NAAM ] 
Använd detta alternativ för att tilldela ett personligt namn för telefonen som 
består av upp till 12 tecken. Använd C-knappen för att ta bort det gamla 
namnet.
Se paragraf 7.7 för alla tillgängliga tecken.

[ DISPLAY ]
Här kan du fastställa om telefonens namn eller aktuell tid ska visas på telefo-
nen i standbyläget.

[ AUT.ANTW ]
Här kan du fastställa om ett inkommande samtal kan besvaras direkt ge-
nom att plocka upp mottagaren från basenheten eller laddaren. När denna 
funktion är inaktiverad måste du alltid trycka på Samtalsknappen för att ac-
ceptera inkommande samtal.

[ SNELKEUZ ]
Här kan du ange nummer för de direkta minnesknapparna M1, M2 och M3. 
Genom att trycka in och hålla ner dessa knappar i standbyläget kommer det 
tilldelade numret att ringas upp direkt.
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[ MAILBOX ]
Numret som kan anges här kan sparas under knapp 1. Genom att trycka 
in och hålla ner knapp 1 i minst 2 sekunder i standbyläge kommer numret 
att ringas upp. Numret för röstbrevlådan sparas vanligtvis under knappen 
1, men du kan spara alla ofta uppringda nummer.

11 EGENSKAPER FÖR BASENHET

11.1 INTRODUKTION:
Via menyn [ BS voorkeuren ] kan du, tillsammans med andra, avregistrera 
andra telefoner, justera FLASH-störningstiden och ändra din PIN-kod.

11.2 MENY FÖR ALLMÄNNA EGENSKAPER:

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ BAS INST ]

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja från följande 
alternativ:

[ HS AFMEL ]
Här kan du avregistrera felaktiga eller borttappade telefoner. Kom ihåg att 
du kan endast avregistrera andra telefoner, du kan inte avregistrera din 
egna telefon. Se även paragraf 13.4.
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[ FLASH ]
Här kan du ställa in flashpulsens varaktiget (se även paragraf 3.8):
- kort inställning: 100 mS
- normal inställning: 300 mS
- lång inställning: 600 mS

Rådfråga din telefonleverantör eller leverantörer för ditt hem- eller kon-
torsväxel för den bästa störningstiden. Standard flashtid är 100 mS i Be-
nelux, som även är fabriksinställningen.

[ PIN WIJZ ]
En PIN-kod krävs för olika inställningar, registreringar och för avregistre-
ring av telefoner. Standard fabriksinställning för PIN-koden är 0000 men 
du kan använda denna meny för att ändra denna PIN-kod till en personlig 
4-siffrig PIN-kod.
1. säkerställ att displayen visar [ PIN WIJZ ]
2. tryck 2 gånger på knappen OK
3. ange först den gamla PIN-koden
4. tryck 2 gånger på knappen OK
5. ange den nya PIN-koden
6. tryck 2 gånger på knappen OK
7. ange den nya PIN-koden igen
8. du hör en bekräftelseton, den nya PIN-koden har sparats

Instruktioner för att återställa den fabriksinställda PIN-koden 0000 om du 
glömt bort eller tappat din personliga PIN-kod:
1. koppla ur basenhetens strömadapter från eluttaget
2. på basenheten, tryck på knappen  OCH HÅLL DENNA KNAPP IN-

TRYCKT
3. ansluten sedan adaptern i eluttaget igen (håll in knappen )
4. efter 5 sekunder, släpp upp knappen  
5. PIN-koden ändras tillbaka till 0000
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12 ÅTERSTÄLLA EGENSKAPER

12.1 INTRODUKTION:
Via menyn [ STANDARD ] kan du återställa dina inställningar till fabriksin-
ställningarna.

12.2 MENY FÖR ÅTERSTÄLLNING AV EGENSKAPER:

tryck på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ STANDARD ]

tryck på knappen  

använd knappsatsen för att ange PIN-koden

tryck 2 gånger på knappen  2x
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12.3 FABRIKSINSTÄLLNINGAR:
Telefonnamn:  telefon
Displayspråk:  Svenska
Intern ringsignal Melody 2
Extern ringsignal Melody 6
Ringvolym Nivå 4
Mottagarvolym Nivå 3
Handsfree volym Nivå 3
Batteriton Aktiverad
Ton utom räckhåll Aktiverad
Knapptoner Aktiverad
Automatiskt svar Inaktiverat
Klockformat 24-timmars
Datum/tid 01-01-11/00:00
Flash: 100 mS (“kort” inställning)
Indikation för röstbrevlåda: av
PIN-kod: 0000
Senast uppringda minne: tomt
Nummerpresantatör minne: tomt
Telefonbokens minne: oförändrat
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13 YTTERLIGARE TELEFONER

13.1 INTRODUKTION:
Du kan ansluta 5 telefoner till varje basenhet av PDX-2708/PDX-2728-se-
rien. På detta sätt kakn du ringa fler kostnadsfria internsamtal och även 
överföra samtal.

13.2 REGISTRERA TELEFONER:
Obs! Telefonerna som medföljer basenheterna är redan registerade till 
basenheten. Följande instruktioner är endast giltiga för registrering av nya 
telefoner eller för återregistrering av telefoner vid strömavbrott.

Basenhet:
tryck in och håll ner knappen  i minst 8 sekunder 
 

Telefon:
tryck 2 gånger på knappen  

använd knapparna  och  för att välja alternativet  
[ REGISTR ]

tryck 2 gånger på knappen  

använd knappsatsen för att ange PIN-koden

tryck på knappen , telefonen kommer nu att söka 
efter basenheten

2x

8 sek.
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Efter ett par sekunder kommer basenheten och telefonen att ha “hittat” 
varandra och displayen på telefonen kommer att visa det interna numret 
för den telefonen (1-5); telefonen kommer nu att registeras

13.3 TIPS FÖR FLERA TELEFONER:
• Instruktioner för att ringa samtal och inkommande samtal är identiska 

för alla telefoner i PDX-2708/PDX-2728-serien.
• Internsamtal är kostnadsfria.
• När ett externt samtal tas emot under ett internsamtal kommer en avi-

seringston att ljuda från telefonen. Koppla från internsamtalet, vänta tills 
den vanliga ringsignalen hörs och besvara sedan det externa samtalet. 
Om du har registrerat fler än 2 telefoner till basenheten kan du även 
svara på det externa samtalet med en ledig telefon.

• När ett extern samtal tas emot kommer alla telefoner att ringa. Telefo-
nen som besvarar samtalet först är även det som ansluts till det externa 
samtalet.

13.4 AVREGISTRERA TELEFONER:
Defekta eller tappade telefoner måste avregistreras:
1.  tryck på knappen  
2.  använd knapparna  och  för att välja alternativet [ BAS INST ]
3.  tryck på knappen  
4.  använd knapparna  och  för att välja alternativet [ HS AFMEL ]
5.  tryck på knappen  
6.  använd knappsatsen för att ange PIN-koden
7.  tryck på knappen  
8.  använd knapparna  och  för att välja den telefon som du vill avregist-

rera
9.  tryck på knappen  
Kom ihåg att du endast kan avregistrera andra telefoner; du kan inte avre-
gistrera din egna telefon.
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14 TIPS OCH VARNINGAR

14.3 PLACERING:
• Placera helst inte enheten på ytor som är behandlade med cellulas; 

gummifötterna kan lämna spår på dessa ytor.

• Placera inte telefonen i direkt närhet av övriga telefoner eller 
övriga elektroniska (medicinska) enheter, TL-rör och andra 
urladdningslampor; radiovågorna som sänds ut av dessa (och andra) 
trådlösa telefoner kan störa utrustningens funktion, eller signalerna 
som utrustningen sänder kan störa telefonens funktion.

14.4 RÄCKVIDD:
• Telefonens räckvidd är upp till 300 meter på öppna ytor och 

upp till 50 meter inomhus; räckvidd varierar beroende på lokala 
förhållanden. När telefonen är utom basenhetens räckvidd börjar 
symbolen  att blinka och texten [ ZOEKEN ] visas på displayen. I 
detta förhållande kan du inte ta emot eller ringa några samtal. Om 
strömadaptern är frånkopplad från eluttaget kommer telefonen att 
tappa kontakten med basenheten, displayen visar [ ZOEKEN ] och 
antennsymbolen börjar blinka. Telefonen återställer kontakten med 
basenheten inom ett par minuter efter att strömadaptern har anslutits 
igen. 

14.5 STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR TELEFONEN:
• Telefonens display visar batterinivån för det inbyggda batteriet ( ). När 

batterisymbolen är full är batterierna laddade; när batterisymbolen är tom 
eller halvfull bör batterierna laddas upp. 

• För optimal användning rekommenderas det att placera telefonen 
på laddaren varje kväll. Det har inte en negativ effekt på de 
laddningsbara batterierna.
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14.6 HÖRAPPARATER:
• Äldre användare med hörapparater bör alltid ha i åtanke att det kan 

höras en eventuellt obekväm och surrande ton vid användning av 
DECT-telefoner.

14.7 MEDICINSK UTRUSTNING:
• Det är möjligt att aktiverade DECT-telefoner orsakar störningar på 

medicinsk utrustning. När telefonen hålls i närheten av medicinsk 
utrustning kan störningar inträffa. Placera inte en DECT-telefon på 
eller i närheten av en medicinsk enhet, inte ens när telefonen är i 
standbyläget.

14.8 STRÖMAVBROTT:
• Denna telefon strömförsörjs från eluttaget. Vid strömavbrott kan inte 

denna telefon användas.

14.9 AVLYSSNING:
• Att avlyssna en DECT-telefon är i praktiken omöjligt. Inte bara måste 

de vara inom räckhåll av en DECT-telefon, de måste även ha en dyr 
utrustning.
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15 EVENTUELLA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

15.1 PROBLEM VID UPPRINGNING:
• Ingen kopplingston.

 − Den externa linjen används av en annan enhet. Vänta tills det 
samtalet har avslutats och försök igen.

 − Kontrollera anslutningen mellan basenheten och telefonuttaget 
(om du är osäker, anslut en annan telefon till ditt telefonuttag).

• Strömförsörjningen avbryts.
 − Kontrollera att strömadaptern är ansluten till basenhetens baksida 

och att strömadaptern är ansluten till ett eluttag.

15.2 PROBLEM MED INKOMMANDE SAMTAL:
• Ingen avisering vid inkommande samtal:

 − Ljudet är inaktiverat; aktivera det.
 − Kontrollera anslutningen mellan telefonen och telefonuttaget (om 

du är osäker, anslut en annan telefon till ditt telefonuttag)
• Kopplingstonen är alltid upptagen:

 − Kontrollera om du har en andra telefon med mottagaren bredvid 
den.

 − Kontrollera om en annan telefon är registrerad till din telefon som 
håller linjen upptagen.

 − Anslut en till telefon till din telefonanslutning, och använd den för 
att kontrollera om felet kommer från din anslutning till leverantö-
ren.

• Telefonen stänger av sig själv när de ringer:
 − Batterierna kan inte strömförsörja ringsignalen. Rengör batterikon-

takterna eller byt ut batterierna.

15.3 PROBLEM VID UPPRINGNING:
• Pipljud under internsamtal:

 − Någon ringer dig utanför internsamtalet; avsluta internsamtalet, 
vänta tills telefonen ringer normalt och besvara sedan samtalet.
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• Pipljud under samtal:
 − Batterierna är nästan tomma; avsluta samtalet och placera 

telefonen på basenheten eller ladda batterierna
• Brus och andra ljudförvrängningar:

 − Du är nästan utom basenhetens räckvidd; minska avståndet.
 − Det finns andra elektriska enheter i närheten som stör 

radiovågorna för din telefon; testa gå till en annan plats.

15.4 PROBLEM MED NUMMERPRESENTATIONEN:
• Det visas ingen namn- eller samtalsinformation på displayen:

 − Kontrollera om din leverantör sänder dessa signaler (du måste 
abonnera för denna tjänst hos vissa telefonleverantörer).

• Telefonnumret visas på telefondisplayen men inte namnet.
 − Leverantören vidarebefordrar inte namn; kontakta din 

telefonleverantör.
 − Namnet har inte programmerats in i telefonens minne (se paragraf 

7.3)

15.5 ÖVRIGT:
• Displayen är tom:

 − Batterierna är tomma, ladda upp dem
• Telefonen har inte kontakt med basenehten:

 − Du är för långt från basenheten; minska avståndet.
 − Basenheten har stängts av. Kontrollera och reparera den.
 − Telefonen är inte registrerad med basenheten (längre); registrera 

den (igen). (se paragraf 13.2)

Om felet inte har lösts med ovanstående lösningar:
• Ta ut batterierna från telefonen och dra ut strömadaptern och 

telefonkontakten från deras uttag; vänta ett par minuter och anslut 
sedan dem igen.

• Du kan även kontakta Profoons servicecenter på telefonnumret  
+31 (0) 73 6411 355 eller återförsäljaren för denna telefon.
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17 SPECIFIKATIONER

Protokoll: DECT/GAP, 5 telefoner
Telefonbok: 50 namn och nummer
Samtalshistorik: DTMF & FSK, 10 minnen
Minne för senaste nummer: 5 nummer
Uppringning: TONNE (DTMF)
FLASH: 100, 300 och 600 ms, justerbar.
Ökad förstärkning: +9dB
Strömladdare: 2 x 1.2V NiMH-batterier, 500 mAh,  

AAA-format
Basenhet strömförsörjning: 6 VDC, 300 mA, 
Räckvidd: 50 m inomhus, 300 m utomhus
Drifttid (med fulladdade batterier):
 standby: > 100 timmar
 drift: > 10 timmar
Anslutningsfaktor: 12,5 (i enlighet med den gamla metoden, 

detta motsvarar en anslutningsfaktor på 0,5)
Drifttemperatur: 15 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur: -20 °C till 60 °C
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