Kjære kunde,
Nedenunder vil du finne noen av de viktigste funksjonene på ditt faksapparat.
FAKSAPPARAT FOR ULINJERT PAPIR
Du har kjøpt et faksapparat som er i stand til å skrive ut standard A4-ark og som tilbyr spesiell bruksstøtte med
bitelefoner og trådløse telefoner. I tillegg tilbyr det spesielle eksterne egenskaper for å forenkle installasjon og
beleiliggjøre bruken.
UTSKRIVING
Ditt faksapparat er i stand til å skrive ut totalt 300 sider med én enkelt blekkfilm. For din bekvemmelighet har vi
inkludert en gratis blekkfilm for 50 sider så vel som 10 A4-ark med glatt overflate for best mulig utskrivingskvalitet.
MINNE
Inngående faksbeskjeder utskrives direkte på ulinjert papir. Det kan utskrives opptil 50 sider før du må sette din
første nye blekkfilm i eller fylle på papir. Hvis ditt apparat har en integrert telefonsvarer, er det i stand til å ta i mot
faksbeskjeder i minne i tilfelle det er fritt for blekkfilm eller papir.
AUTOMATISK OVERFØRING
Hvis du ønsker å sende en faksbeskjed eller ta en kopi på ulinjert papir, kan du plassere opptil 10 sider i
dokumentmateren. Hver side overføres automatisk eller kopieres uten videre støtte.
YTTERLIGERE (TRÅDLØS) TELEFON
Ved siden av muligheten til å skrive ut på glatt papir, tilbyr ditt faksapparat en maksimumsstøtte for dine tråd- og
trådløse bitelefoner. Du kan enten bruke din eksisterende trådløse telefon, eller hvilken som helst ny, moderne type
egnet til bruk med standard P.T.T. (Post, Telegraf og Telefon) nettverk.
KONTINUERLIG KOPLING
Der hvor andre faksapparat koples ut eller avbryter bruken av en tilleggstelefon, opprettholder ditt faksapparat
forbindelsen. Selv etter at den integrerte telefonsvareren er slått på, har du mulighet til å svare på oppringingen fra
en annen telefon og å slå av telefonsvareren. Hvis du har svart på en inngående telefonsamtale, har du fremdeles
muligheten til å overføre samtalen fra den trådløse telefonen til faksen, eller motsatt. Samtaleoverføring mellom
trådløse telefoner avhenger av de trådløse telefonenes muligheter.
HELP-TASTEN
For å nyte godt av alle funksjonene og eksterne egenskapene på en enkel måte tilbyr faksapparatet ditt også en
dedisert hjelpenøkkel. Når den holdes nede, vil faksapparatet skrive ut en oversikt over alle faksapparatets
hovedoperasjoner. Dette gjør det mulig for deg å bruke enda flere kompliserte funksjoner uten å måtte lete etter disse
i brukerhåndboken.
ENKEL INSTALLASJON
Hold tasten
nede i minst
2 sekunder

HELP

HELP-tasten brukes også til å lede deg gjennom installasjonen av produktet. Når den holdes nede mer enn 2
sekunder, vil du automatisk starte den såkalte "ENKEL INSTALLASJON"-funksjonen. Et ark vil bli skrevet ut, og
sammen med displayet vil denne utskrivingen hjelpe deg til å sette opp faksapparatet ditt. Trykk ned HELP-knappen i
2 sekunder og svar på spørsmålene i displayet.
Etter at du har gått igjennom de 6 installasjonstrinnene vil faksapparatet automatisk konfigurere seg selv. Du kan
sjekke denne konfigurasjonen ved å skrive ut funksjonslisten (OK-tasten 3 ganger). I brukerhåndboken er det forklart
hvordan du kan forandre disse innstillingene. Hvis du installerer en ytterligere (trådløs) telefon ved et senere
tidspunkt, bare gå igjennom ENKEL INSTALLASJON igjen og installasjonen vil bli sjekket.
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SERIE/PARALELL
Ditt faksapparat er spesielt utviklet til å operere sammen med andre telekom-produkter slik som trådløse telefoner,
eksterne telefonsvarere og PC-modemer, koplet til den samme PTT-linjen. To forskjellige konfigurasjoner
understøttes: serie og paralell.
I SERIE-konfigurasjon har faksen din full kontroll over de andre telekominnretningenes oppførsel. Alternativt i
PARALELL konfigurasjon, har din faks begrenset eller ingen kontroll over ytterligere innretninger.
Enkel-installasjon-funksjonen sikrer at din faks så vel som ytterligere innretninger vil operere korrekt i SERIEkonfigurasjon eller PARALELL konfigurasjon.
FAKSBRYTER
Faksapparatet ditt er blitt satt opp for å skifte automatisk mellom DAG- og NATT-innstilling. Den indre klokken vil sikre
at det skifter til NATT kl. 22.00 og tilbake til DAG kl. 6.00. Du kan selvsagt forandre disse klokkeslettene etter dine
personlige ønsker ved hjelp av den dediserte funksjonen. Hvis du ønsker å skifte fra DAG til NATT manuelt, bare
trykk ned DAG/NATT-tasten. Et tegn på displayet viser den aktuelle stillingen. Hvis DAG/NATT-tasten holdes nede i
mer enn 2 sekunder, kan tidsmåler-funksjonen slås på eller av.
DAG STILLING
Når installasjonen er fullført, har ditt faksapparat konfigurert en adskilt DAG- og NATT-innstilling. Ved DAG er det
formodet at du er hjemme og ønsker å bli informert om alle inngående oppringinger. Avhengig av konfigurasjonen,
mottas faksbeskjeder etter 1 ringing, og du vil ha tid nok til å svare på en inngående telefonoppringing. Hvis
apparatet ditt har en integrert telefonsvarer, slås den på etter mange ringinger, i tilfelle du ikke har tid til å svare på
oppringingen, eller du har glemt å slå på NATT. Ditt faksapparat har en utgående beskjed som er forhåndsregistert og
som sier at den som ringer kan legge igjen en beskjed. Du har også mulighet til å snakke inn din egen utgående
beskjed.
NATT STILLING
Ved NATT-innstilling mottas faksbeskjeder uten ringesignal (merk deg at pga. forskjellige koplinger, kan bitelefoner
ringe 1 gang. I kapittel 4 Faks-bryter, er det forklart hvordan disse kan forandres, f.eks. vil bitelefoner ikke ringe om
NATTEN når en faksbeskjed mottas). Hvis noen ringer deg med telefon og du ikke har integrert telefonsvarer, vil ditt
faksapparat ringe med lavt lydvolum. Dette kan forandres individuelt for DAG og NATT alt etter ditt personlige ønske.
NATT STILLING MED INNEBYGGET TELEFONSVARER
Hvis ditt faksapparat også har en integrert telefonsvarer, vil den bli aktivert etter et få antall ringinger om NATTEN. Du
har til og med muligheten til å ikke bli forstyrret i det hele tatt, ved å forandre standardinnstillingen for NATT (se
kapittel 4 Faksbryter). Både faks og telefonbeskjeder mottas da lydløst og du kan enten sove eller arbeide uten å bli
forstyrret.

Ved første installasjon av ditt faksapparat, vennligst bruk "Rask
og enkel installasjon av ditt faksapparat"-arket vedlagt i
innpakningen.

– II –

Innholdsfortegnelse
Betjeningspanelet for faksapparat uten
innebygd telefonsvarer ..................................................... 2
Betjeningspanelet for faksapparat med
innebygd telefonsvarer ..................................................... 3
Generelt funksjonsoverblikk ............................................. 4

SIKKERHETSINSTRUKSJONER ................... 6
Viktig informasjon for sikker installasjon: .................... 6
Viktig informasjon for sikker bruk: ............................... 6
Annen veiledning: ........................................................ 6

1 Introduksjon ................................................ 7
Viktig informasjon ............................................................. 7
Oversikt ............................................................................. 7
Beskrivelse ....................................................................... 8

2 Installering ................................................. 10
Riktig plassering ............................................................. 10
Kopling av faksapparatet ................................................ 11
Å legge på plass blekkfilmen igjen ................................ 13
Innføring og fjerning av papir ......................................... 15
Hurtig og enkel oppstilling av faksapparatet enkel installasjon ............................................................ 16
Koble andre enheter ....................................................... 17
Til samme kontakt/eller EXT uttaket i bunnen
på apparatet ............................................................... 17
Koble telefaksen til et hustelefonsystem ................... 17
Koble telefaksen til en hussentral (PABX) ..................... 18

3 Viktige innstillinger ................................... 19
Språk i displayet og på rapporter .................................. 19
Slik taster du inn klokkeslett og dato ............................. 19
Slik taster du inn nummeret ditt ..................................... 20
Slik taster du inn navnet ditt .......................................... 20
Rette feil inntastinger ..................................................... 21
Ringesignaler .................................................................. 22
Lydstyrken på ringesignalet ........................................... 22
Lydstyrken på høyttaleren .............................................. 22

4 Faksbryteren ............................................. 23
Faksbryterens funksjonalitet .......................................... 23
Tilgjengelige alternativer med faksbryteren DAG/NATT/TIDSMÅLER ................................................ 23
TIDSMÅLER-modus .................................................. 23
Manuelt faksmottak ........................................................ 24
Slå telefonsvareren på/av (bar for faksapparat
med innegygd telefonsvarer) ......................................... 24
Bruk av andre enheter ................................................... 25
SERIE Konfigurasjon ...................................................... 26
DAG - Modus ............................................................. 26
NATT-modus - for faksapparat UTEN
innebygde telefonsvareren ........................................ 28
NATT-modus - for faksapparat MED
innebygd telefonsvareren .......................................... 29
Konfigurasjon: PARALELL .............................................. 30
DAG - Modus ............................................................. 30
NATT-modus - for faksapparat UTEN
innebygd telefonsvareren .......................................... 32
NATT-modus - for faksapparat MED
innebygd telefonsvareren .......................................... 33

5 Telefonen ................................................... 34
Ringe ............................................................................... 34
Repetering ...................................................................... 34
Rask oppringing ............................................................. 34

Telefonkatalog ................................................................ 35
Slette lagrede oppføringer ............................................. 37
Høyttalende samtale ...................................................... 38
Handsfree (bar for faksapparat med innebygd
telefonsvareren) ............................................................. 38
Å dempe mikrofonen ...................................................... 38
Samtaleoverføring .......................................................... 39

6 Telefaksen .................................................. 40
Sende fakser .................................................................. 40
Å forbedre bildekvaliteten .............................................. 42
Sende en faks under en telefonsamtale ........................ 42
Snakke etter en faksoverføring ...................................... 42
Polling mottak ................................................................. 43
Hurtig polling .................................................................. 43
Fakse til underadresser .................................................. 44
Polling send .................................................................... 44
Senere sending .............................................................. 44
Formatkompresjon ......................................................... 45
Faksjournal ..................................................................... 45
Halvert overføringshastighet .......................................... 46
Overføringsrapport - feilrapport ..................................... 46
Å motta fakser i minnet - Papirløst faksmottak
(kun for faksapparat med innebygd
telefonsvareren) ............................................................. 46

7 Telefonsvareren (kun for faksapparat
med innebygd telefonsvareren) ................................ 47
Slå telefonsvareren på/av .............................................. 47
Spille inn en utgående melding ...................................... 47
Justere innspillingstid ..................................................... 49
Spille av beskjeder ......................................................... 49
Beskjedvolum ................................................................. 49
Slette beskjeder .............................................................. 50
Automatisk videresending av meldinger ........................ 50
Spille inn en telefonsamtale ........................................... 51
VIP kode ......................................................................... 52
Beskjeder for oppringeren (memo) ................................ 52
Eksternt memo / bare telefonsvarer .............................. 52
Internt memo (diktafon/“notisblokk“) ............................. 53
Fjernstyring ..................................................................... 54
Klargjøre maskinen for fjernstyring ........................... 54
Fjernkontroll av telefonsvareren ................................ 54

8 Andre muligheter ...................................... 56
Kopiering ......................................................................... 56
EASY LINK - innstilling av andre enheter .................... 56
HJELPE - funksjon ......................................................... 57
Rask oppringing- og telefonkatalog-liste ....................... 58
Faksmottak: EKSPERT .................................................. 58
SERIE konfigurasjon (dag og natt) ........................... 59
Paralell konfigurasjon (dag og natt) .......................... 60

9 Feilsøking .................................................. 62
Servicekode .................................................................... 65
Stell og vedlikeholdsveiledning ...................................... 66
Tilsøling ved kopiering eller sending av
faksbeskjeder ............................................................. 66
Tilsøling ved mottatte faksbeskjeder ......................... 67

10 Tillegg ....................................................... 68
Tekniske spesifikasjoner ................................................ 68
Ordliste ........................................................................... 69
Stikkordregister .............................................................. 70
Deres internasjonale garanti .......................................... 73

–1–

Betjeningspanelet for faksapparat uten innebygd telefonsvarer
1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

ABC

DEF

4

5

6

GHI

JKL

MNO

7

8

9

PQRS

TUV

WXYZ

1
FINE

PHOTO

OK

START

HELP

FUNCTION

COPY

FINE/PHOTO

9 10

1-9

A-Z

R

0

DIAL

CHECK
DISPLAY
STOP

11

12

13

14

15 16

17

1 DAG/NATT/TIDSMÅLER tast: for å velge de forskjellige operasjonsmodi
trykk lett: for å velge mellom DAG og NATT
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å velge TIDSMÅLER-modus (de nøyaktige innstillingene må
innstilles i 31 DAG, 32 NATT eller 33 TIDSMÅLER - se kapittel 4 Faksbryter)
2 Tast PIL VENSTRE: trykk lett: til valg av valgmuligheter/ til tilpassing av lyden/ til sletting av en bokstav
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): slette en hel linje
3 Displayet (fjern beskyttelsesstrimlen før bruk); se også kapittel 1 Introduksjon/Beskrivelse
4 Tast FUNCTION/OK: for å kalle opp funksjoner/ for å bekrefte innganger/ for rask tilgang til faksrapporter
5 Tast PIL HØYRE: til valg av valgmuligheter/ til tilpassing av lyden/ for å legge inn et tomrom når du taster inn et
navn
6 Tast HELP: trykk lett: utskrift av veiledning for de viktigste funksjonene
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): utskrift av en Enkel installasjons-veiledning
7 Tast DEMPE/TELEFONSAMTALE OVERFØRING: hvis denne knappen trykkes ned under en telefonsamtale, vil
mikrofonen bli midlertidig dempet/denne tasten brukes også til å overføre en samtale fra faksapparatet til et
biapparat som er seriekoplet til faksapparatet
8 Taster for å taste inn numre og navn
9 Tast TELEFONKATALOG: trykk lett: for å få fram en navninngang
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å lagre en navninngang
10 Tast RASK OPPRINGING 1 - 9: trykk lett: for å velge et telefonnummer
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å lagre et telefonnummer
11 Tast START/COPY: med denne tasten starter du sending eller kopiering
12 Tast STOP: trykk denne tasten hvis du vil avbryte handlinger
13 Tast FINE/PHOTO: for å velge høyere oppløsning når du kopierer eller sender (FINE- for tekst og grafikk; PHOTO
- for fotografier)
14 CHECK DISPLAY indikator: hvis denne lampen blinker, vennligst les beskjeden på displayet
15 Tast REPERTING: trykk lett: for å gjenta de 5 siste numrene som du har slått/hvis du vil ta en pause i bruken av
maskinen
16 Tast DIAL: Trykk denne tasten hvis du vil ringe et nummer mens telefonrøret er på
17 Tast R: for spesielle funksjoner f.eks.: brukes der det er hussentral (på en moderne kopling for skifting til en
annen telefonsamtale) og for bruk av andre tjenester fra din nettleverandør (flerparty-oppringinger,
samtaleventing, osv.)
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Betjeningspanelet for faksapparat med innebygd telefonsvarer
1

2

3

4

5

6

7

8

1
FINE

PLAY/PAUSE

PHOTO

DMM

OK
CLEAR

START

HELP

FUNCTION

COPY

FINE/PHOTO

RECORD

9 10

2

3

ABC

DEF

4

5

6

GHI

JKL

MNO

7

8

9

PQRS

TUV

WXYZ

1-9

A-Z

R

0
CHECK
DISPLAY

STOP

11

12 13

14

15

16

17

18 19

20

1 Tast PLAY/PAUSE: Trykk denne tasten hvis du vil spille tibake meldinger. Tasten vil blinke når nye meldinger eller
memoer er blitt registrert
2 Tast PIL VENSTRE: trykk lett: til valg av valgmuligheter/ til tilpassing av lyden/ til sletting av en bokstav
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): slette en hel linje
3 Displayet (fjern beskyttelsesstrimlen før bruk); se også kapittel 1 Introduksjon/Beskrivelse
4 Tast FUNCTION/OK: for å kalle opp funksjoner/ for å bekrefte innganger/ for rask tilgang til faksrapporter
5 Tast PIL HØYRE: til valg av valgmuligheter/ til tilpassing av lyden/ for å legge inn et tomrom når du taster inn et
navn
6 Tast HELP: trykk lett: utskrift av veiledning for de viktigste funksjonene
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): utskrift av en Enkel installasjons-veiledning
7 DAG/NATT/TIDSMÅLER tast: for å velge de forskjellige operasjonsmodi
trykk lett: for å velge mellom DAG og NATT
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å velge TIDSMÅLER-modus (de nøyaktige innstillingene må
innstilles i 31 DAG, 32 NATT eller 33 TIDSMÅLER - se kapittel 4 Faksbryter)
8 Taster for å taste inn numre og navn
9 Tast TELEFONKATALOG: trykk lett: for å få fram en navninngang
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å lagre en navninngang
10 Tast RASK OPPRINGING 1 - 9: trykk lett: for å velge et telefonnummer
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å lagre et telefonnummer
11 Tast RECORD: trykk lett: for å spille av din utgående beskjed
trykk og hold nede (i minst 2 sekunder): for å spille inn ny utgående beskjed
12 Tast CLEAR: bruk denne tasten når du vil slette meldinger og oppføringer
13 Tast START/COPY: med denne tasten starter du sending eller kopiering
14 Tast STOP: trykk denne tasten hvis du vil avryte handlinger
15 Tast FINE/PHOTO: for å velge høyere oppløsning når du kopierer eller sender (FINE - for tekst og grafikk;
PHOTO - for fotografier)
16 CHECK DISPLAY indikator: hvis denne lampen blinker, vennligst les beskjeden på displayet
17 Tast DEMPE/TELEFONSAMTALE OVERFØRING: hvis denne knappen trykkes ned under en telefonsamtale, vil
mikrofonen bli midlertidig dempet/denne tasten brukes også til å overføre en samtale fra faksapparatet til et
biapparat som er seriekoplet til faksapparatet
18 Tast REPERTING: trykk lett: for å gjenta de 5 siste numrene som du har slått/hvis du vil ta en pause i bruken av
maskinen
19 Tast HØYTTALER: Trykk denne tasten hvis du vil ringe et nummer mens telefonrøret er på
20 Tast R: for spesielle funksjoner f.eks.: brukes der det er hussentral (på en moderne kopling for skifting til en
annen telefonsamtale) og for bruk av andre tjenester fra din nettleverandør (flerparty-oppringinger,
samtaleventing, osv.)
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Generelt funksjonsoverblikk
Funksjonene er gruppert logisk slik at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem. Du kan skrive ut en liste over
alle funksjonene:
OK

Tast FUNCTION tre ganger. Vennligst finn nedenunder et eksempel over en funksjonsliste:

FUNCTION

FUNKSJONSLISTE 15-MAI-98 12:30
1 INNSTILLING
11
12
13
14
15
16

2 FAX

velg sprÅk
still kl/DATO
DITT TELF. NR.
DITT NAVN
RINGE MOD.
lagre numre

21
22
23
24
25

3 SETT FAXBRYT.

LANGSOM (4800)
POLL. mottak
POLLING SEND
SEND senere
formatkompr.

31
32
33
34

DAG
NAT
TIDSMÅLER
EASYLINK

4 andre
41
42
43
44
45

faksjournal
nummerLISTe
overf.rapport
RINGETYPEr
servicekode

5 svarapparat
51
52
53
54
55

innsp. tid
tilg.kode
VIP kODE
MEMO MODus
videresending

aktuell innstilling
ditt navn:
ditt telf. nr.:
konfigurasjon:
ringe mod.:
hussentral:
dag:
nat:
TIDSMÅLER DAG:
EASYLINK:

ROM VERSION:

serie
tone
nei
fax: rask
tel.sv: intell
ant.ringinger: 5/2
gebyrfr.ring: 1
tel.sv: ringer 3
ant.ringinger: 3 gebyrfr.ring: 0
06:00 - 22:00
FAXmottak:
*5
overf0ring:
*0
PARAL.LINJE:
**
V1.0 BB DE

Nedenfor finner du en liste over alle funksjonene samt en kort beskrivelse av dem. Innstillingen av disse funksjonene
er forklart på de angitte sidene.
1 Innstillinger

11 Velg språk
12 Klokkeslett og dato
13 Eget telefonnummer
14 Eget navn
15 Ringemodus
16 Lagre nummer

Velge hvilket språk displayteksten skal vises på ................................... 19
Stille inn klokkeslett og dato ................................................................. 19
Skrive inn ditt eget telefonnummer ....................................................... 20
Skrive inn ditt eget (eller bedriftens) navn ............................................ 21
Stille inn ringemodus og bruk på internlinje ..................................... 13,18
Lagrede navn og nummer i telefonlisten ............................................... 36

2 Faks

21 Langsom (4800)
22 Polling-mottak
23 Polling-sending
24 Senere sending
25 Komprimering

Innstilling for å sende på halv hastighet ................................................ 46
Du kan kalle opp og motta fax .............................................................. 43
Faksmeldinger kan kalles opp fra en annen ......................................... 44
Beskjeden sendes senere .................................................................... 44
Kompresjon av mottatte faksbeskjeder ................................................. 45

3 Faksbryter

31 Dag
32 Natt
33 Tidsmåler
34 Easylink

Stille inn driftsmodus DAG .......................................................... 24,27,31
Stille inn driftsmodus NATT ........................................................ 28,29,32
Stille inn driftsmodus TIDSMÅLER ....................................................... 24
Innstilling av tre forskjellige koder for bruk med biapparat .................... 57

4 Andre

41 Faksjournal
42 Nummerliste
43 Overføringsrapport
44 Ringesignaler
45 Servicekode

Logg over de 10 siste mottatte og sendte faksdokumenter .................. 45
Utskrift av lagrede numre og navn ........................................................ 58
Automatisk utskrift av overføringsrapporter .......................................... 46
Du kan velge mellom fem forskjellige ringesignaler .............................. 22
Sletting av personlige innstillinger ......................................................... 65

5 Svarefunksjon
(for faksapparat
med innebygd
telefonsvarer)

51 Innspillingstid
52 Tilgangskode

Registrering av samtalelengde ............................................................. 49
Stille inn kode for fjernkontroll av telefonsvareren og for
videresending av meldinger .................................................................. 54
Autoriserte oppringere kan overstyre ................................................... 52
ekstern melding: Utgående beskjed for den som ringer uten
mulighet til å legge igjen beskjed .......................................................... 52
intern melding ...................................................................................... 53
Meldinger blir videresendt til et annet telefonnummer .......................... 50

53 VIP kode
54 Memomodus

55 Videresending
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Viktig informasjon for sikker installasjon:
·
·
·
·
·
·
·

·

Aldri kople ditt faksapparat til strømforsyningen eller telefonkontakten når det er tordenvær.
Aldri kople telefonen eller kraftstikk-kontakten i fuktige rom hvis ikke disse veggstikk-kontaktene er spesielt laget
for fuktige forhold.
Rør aldri en uisolert telefon eller strømkabel hvis ikke telefonledningen er frakoplet telefonlinjen og/eller
strømkabelen er frakoplet kraftlinjen.
Installér aldri faksapparatet i nærheten av et sentralvarmeapparat eller klimaanlegg.
Plassér faksapparatet på en flat overflate og sikre en minimumsavstand på 10 cm mellom faksapparatet og andre
apparat og ting.
Forsikre deg om at ditt faksapparat står støtt og forblir helt og holdent på bæreunderlaget. Et nedfall kan
forårsake alvorlig skade på faksapparatet og/eller skade på folk, spesielt på små barn.
Forsikre deg om at luften sirkulerer fritt rundt faksapparatet. Ikke bruk faksapparatet i små esker, skap, kamre,
osv. La det være en klaring på 10 cm rundt faksapparatets ventilasjonsrister. Dekk aldri faksapparatet til (duker,
papir, mapper, osv.). Ikke plassér faksapparatet på senger, duker, puter, sofaer, tepper eller andre myke underlag
på grunn av faren for overoppheting og påfølgende brann.
Sikre sikker ledningslegging (fare for snubling, skade på ledningen eller faksapparatet).

Viktig informasjon for sikker bruk:
Faksapparatet må aldri utsettes for regn eller hvilken som helst form for fukt, dette for å
forebygge risiko for elektrisk støt eller brann.
I tilfelle tordenvær, frakople faksapparatet både fra nettet og fra telefonledningen. Hvis
du ikke er i stand til å kople fra faksapparatet, ikke bruk det og ikke ring på grunn av
faren for lynnedslag og/eller skade på innretningen. Et unntak fra denne regelen er den
trådløse telefonen som er løst fra dens hovedstasjon.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vennligst les alle advarselsmeddelelser og veiledninger og følg de nøyaktig.
Unngå å bruke faksapparatet i direkte sollys.
Kople faksapparatet fra nettet og fra telefonledningen før rengjøring av apparatets overflate. Bruk aldri flytende
eller gassholdige rengjøringsmidler (sprayer, rensemidler, polisher, osv.).
Rør aldri kraftstøpselet/stikkontakten, kraftstikkontakten eller telefonkontakten med våte hender.
Ikke la flytende væske komme inn i faksapparatet. Ellers er det risiko for elektrisk støt eller annen personskade
og stor skade på faksapparatet. Hvis et flytende middel kommer inn i apparatet, ta straks ut stikk-kontakten og få
faksapparatet inspisert av fagfolk.
Ikke plassér noe tungt på faksapparatet.
Steng aldri ventilasjonsåpningene på faksapparatet.
Hvis displayet knuses, er det mulig at en lett etsende væske lekker ut. Unngå kontakt med hud og øyne.
I tilfelle skade på faksapparatets kappe, spesielt på kraftledninger, vennligst fjern nettstøpselet og ring service-og
reparasjonssenteret. Kappen på faksapparatet skal kun åpnes av autorisert, kvalifisert personale.

Annen veiledning:
·
·

Hvis du ikke har koplet ditt faksapparat til lysnettet vil det ikke fungere i det hele tatt - ikke en gang for
telefonoppringinger.
Hvis du legger merke til en forandring i ditt faksapparats ytelse eller i kvaliteten på dens funksjoner, selv om det
harblitt brukt helt korrekt i samsvar med bruksveiledningen, vennligst få kontrollert faksapparatet.
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INTRODUKSJON

1 Introduksjon

Viktig informasjon
Når du kobler maskinen til telefonlinjen: Faksapparatet ditt har blitt testet i samsvar med standardene UL 1950,
EN 60950 eller IEC 950 og kan kun brukes på nettverk i overensstemmelse med disse standardene.
Støydemping: Vi garanterer at maskinen oppfyller kravene til støydemping i EN 55022 VDE 0878 del 1 klasse B.

Ved strømbrudd kan du ikke lenger bruke telefon- eller faksfunksjonen. Du må
dessuten legge inn gjeldende tid på nytt når du slår maskinen på igjen.
Støpslet på nettledningen må være lett tilgjengelig. Maskinen har ingen av/på-bryter, så
du slår av strømmen ved å trekke ut støpslet.
Maskinen er utelukkende beregnet på bruk i det landet den er kjøpt. Den er i samsvar
med bestemmelsene fra televerket og funksjonerer derfor ikke riktig i andre land.
Mottakeren på faksmaskinen kan bli litt varm når du kopierer eller sender
faksmeldinger, og under lange telefonsamtaler på en ekstern telefon. Dette er normalt
da maskinen ikke vil stå i ventemodus og dermed bruke mer strøm.

Vennligs kun bruk blekkfilmer slik det er beskrevet på den supplerende rullen som er levert
sammen med ditt faksapparat.

Oversikt
Kontroller at esken inneholder:

1
8

3

9

6
2

1
2
3
4
5

4

Telefonledning med støpsel
Nettkabel med strømkontakt
Telefonrøret
Spiralledning til telefonrøret
Maskin

5

6
7
8
9
10

7

Papirbrett
Blekkfilm
Papir A4 format
Brukerhåndbok
Enkel installasjonsveiledning
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10

Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nettkabel med strømkontakt
Klaff til papirpåfylling
Papirmatermekanisme
Papirbrett
Papiruttrekksbrett
Spiralledning til telefonrøret
Telefonrør
Betjeningspanel
Dokumentutmater
Dokumentmater
Dokumentbredde-tilpasser
Papiruttak

1

6

7

2

8

9
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3

4

10

5

11

12

INTRODUKSJON

16

13
14
15
16
17

Blekkfilmrom foran
Blekkfilmrom bak
Grå skrivervalse
Blå utløserarmer for å åpne filmdekselet
Blekkfilmdeksel

13

14

15

17

Hver gang du lukker igjen blekkfilmdekselet skrives det ut en blank side for å sjekke at papiret og
blekkfilmen er lagt riktig inn.

15-May-98 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Pilene på displayet angir forskjellige funksjoner:
FINE/PHOTO

viser om du sender eller kopierer med høyere oppløsning eller med gråtoner. Hvis ingen
av disse vises, er standardoppløsning valgt. Hvis du vil endre oppløsning, bruker du
FINE/PHOTO-tasten.

DMM *)

er synlig når dokumentminnet inneholder fakser.

TELEFONSVAREREN *)

Telefonsvareren
og DAG-moduspiler
vises når telefonsvareren er slått på.

(funksjon 31):

Telefonsvareren
og NATT-moduspiler
(funksjon 32):
i NATT-modus er telefonsvareren alltid slått på
(f.eks. telefonsvarerenpilen er alltid synlig i NATT-modus).
DAG/NATT/TIDSMÅLER

er tre ulike funksjoner som brukes ved betjening av maskinen.
Du kan velge ønsket driftsmodus med DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten.

*) kun for faksapparat med innebygd telefonsvareren
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2 Installering
Dette kapitlet beskriver hvordan du installerer telefaksen på riktig måte.

Riktig plassering

30

cm

Plassér maskinen i nærheten av en telefonkontakt og en vanlig stikkontakt. Kontroller at den står støtt og sikkert på
et plant underlag (ingen underlag som f.eks. tepper, etc.). Sett ikke maskinen i direkte sollys (blekkfilmen er
varmeømfintlig), eller i nærheten av radiatorer radio og TV-sett eller klimaanlegg, og beskytt den mot støv, vann og
kjemikalier.

Plassering av basisstasjonen til trådløs telefon
Hvis du ønsker å kople en trådløs telefon sammen med ditt faksapparat, og hvis du plasserer basisstasjonen helt i
nærheten av faksapparatet, vennligst legg merke til følgende veiledning:
Hvis du ønsker å installere basisstasjonen på apparatets venstre eller høyre side, må du la det være en klaring på
minst 15 cm fordi du ellers kan høre lydforstyrrelse i telefonrøret din.

15 cm

Ettersom dokumentmateren er plassert på fremsiden, må du ikke plassere noe foran
denne. For å unngå at dokumenter setter seg fast, bør du passe på at overflaten foran
dokumentmateren er glatt. Gummiliknende overflater egner seg ikke.
Maskinen blir varm når den er påslått. Unngå overoppheting ved å sikre at maskinen
ikke er tildekket. Plasser maskinen på en slik måte at luften får sirkulere fritt rundt den.
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Kopling av faksapparatet

Sett maskinen på hodet. Koble telefonledningen til maskinen ved
å plugge den inn i kontakten som er merket med LINE på
undersiden av maskinen. Legg kabelen i sporet.

Stikk telefonstøpslet inn i telefonkontakten.

Kopling av spiralledningen til telefonrøret

Koble telefonrøret til maskinen

Stikk den ene enden av spiralledningen inn i
telefonrøret.

Sett den ene enden av kabelen inn i kontakten som er
angitt med et telefonrørsymbol nederst på maskinen og
trykk den ned i lednings spalten, som vist.
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INSTALLERING

Koble maskinen til telefonkontakten
(uten tilleggsutstyr)

Koble maskinen til strømforsyningen

Vennligst legg merke til at telefonrøret må legges på plass før du kopler apparatet til
strømforsyningen.
Nettledningen koples først til kontakten på faxmaskinens bakside.

Til slutt plugger du nettledningen inn i veggkontakten. Maskinen utfører en intern
test.

TID: 1ˆ:00

Deretter, skriver du inn klokkeslett og dagens dato.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Bruk nummertastene til å taste inn riktig klokkeslett
(f.eks 1 2 3 0 for 12:30).

TID: 12:3¡

Tast OK.

ÅR:

¢7

Tast riktig årstall (00-99, for år 2000, velg 00).

ÅR:

9Š

Tast OK.

MÅNED: ¡1

Tast riktig måned (01-12).

MÅNED: 0¤

Tast OK.

DAG: ¡1

Tast riktig dag (01-31).

DAG: 1¤

Tast OK.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Hvis du ikke taster inn klokkeslett og dato etter at du har trykket
STOP-tasten, vil CHECK DISPLAY-lampen blinke og vises følgende
på displayet:

STiLL KL/DATO

Hvis du da stiller tid og dato, velg funksjon 12 “Slik taster du in
klokkeslett og dato”.
Hvis det ikke har blitt satt inn blekkfilm og/eller papir i faksapparatet,
vil CHECK DISPLAY-lampen blinke og følgende beskjed kommer
opp på displayet:

SKIFT BLEKKFILM
PAPIR SLUTT

I ventemodus (displayet viser klokkeslett og dato) er ditt faksapparat automatisk i energisparende modus.
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Telefonen kan signalisere på to måter Gamle telefonsystemer bruker vanligvis pulssignalisering, mens moderne,
digitale systemer bruker tonesignalisering. Du kan endre ringemodus på maskinen. Hvis du ikke vet hvilken type din
linje bruker, bør du kontakte Telenor.

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 15 ved å trykke på FUNCTION-tasten og tast deretter
inn nr. 15.

15 ringe mod.

Tast OK.

RINGE MOD.: TONE

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

RINGE MOD.: PULS

Tast OK.

hussentral:

Tast OK på nytt hvis du kjører maskinen på en standard tvangsstyrt
linje (for kopling til en hussentral se kapittel 2 Installering/Koble
telefaksen til en hussentral - PABX).

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

OK

NEI

FUNCTION
OK
FUNCTION

Noen ganger er det nødvendig å sende tonesignaler for å kunne bruke visse tjenester. Hvis
telefonsystemet ditt bruker pulssignalisering, kan du fortsatt benytte tonesignalisering ved å taste
∗ eller # . Alle tall sendes da i tonesignalisering. Så snart du legger på røret, tilbakestilles
maskinen til pulssignalisering.
Hvis du har en digital telefonforbindelse bør du stille faksapparatet ditt på tonesignalisering fordi
denne innstillingen er den raskeste ringemodus.
Hvis du ikke kan opprette telefon-/faksforbindelse til den personen du ønsker å ringe
til, velg en annen ringemodus.

Å legge på plass blekkfilmen igjen
Blekkfilmen som er levert sammen med ditt faksapparat har en beskyttelsesstrimmel som må
fjernes før den settes inn.
Du kan ikke motta eller kopiere dokumenter uten at det er satt inn en blekkfilm i faksapparatet.

CHECK
DISPLAY

Hvis det er slutt på blekkfilmen eller hvis det ikke er satt blekkfilm i
faksapparatet, vil CHECK DISPLAY-lampen blinke, og følgende
beskjed kommer fram:

SKIFT BLEKKFILM

Før du setter inn en ny blekkfilm må du fjerne papiret fra papirmateremekanismen.
Følg også VEILEDNINGEN på INNPAKNINGEN PÅ BLEKKFILMEN!
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INSTALLERING

Tone- eller pulssignalisering

For å oppnå optimal kvalitet, vennligst bruk kun blekkfilmer som spesifiseres på
originalrullen. Ikke bruk andre varemerker av sikkerhetsgrunner, fordi de kan
skade faksapparatet ditt.
Åpne apparatet ved å løfte betjeningspanelet forsiktig opp ved fordypningen i
midten.

Fjern den gamle blekkfilmen

2
4

1

3

1
1. Åpne blekkfilmdekselet ved å
trykke de blå utløserarmene
bakover med begge hender (1).
2. Skyv så blekkfilmdekselet forsiktig
bakover (2).

3. Trykk den tomme blekkfilmrullen
på venstre side mot fjæren (3).
4. Løft rullen oppover på venstre side
for å løfte den ut av dens stilling (4).

5. Fjern begge blekkfilmrullene. De
kan ikke brukes om igjen. Kast
blekkfilmrullene sammen med
vanlig søppel.
Sett inn en ny blekkfilm.
Faksapparatet ditt kan ikke
fungere korrekt uten den.

Hvis du legger merke til at fargen på den grå skrivervalsen har blitt misfarget til svart når du setter
blekkfilmen på plass igjen, må du gjøre ren valsen (se kapittel 9 Feilsøking/Stell og
vedlikeholdsveiledning).

Sett inn den nye blekkfilmen

4

3
2

5

1. Fjern festestrimlene forsiktig fra
den nye blekkfilmen. Blekkfilmen
må ikke bli skadet.

2. Hold blekkfilmen slik at den store
rullen er på undersiden og det blå
tannhjulet på den lille rullen er til
høyre. Legg blekkfilmen i det
bakre blekkfilmrommet ved å
trykke den høyre, blå enden av
den store rullen mot det blå
fjærskaftet.(2).
3. Tilpass så den venstre, svarte
enden på den store rullen på det
venstre skaftet (3).

– 14 –

4. Ta nå den lille rullen og legg den
inn i furene som finnes i
blekkfilmrommet foran (4).
5. Vri tannhjulet på den lille rullen
bakover for å stramme den. Sjekk
at filmen ikke er brettet (5).

INSTALLERING

6. Lukk igjen blekkfilmdekselet ved å skyve det framover.
Sjekk at begge utløserarmene er i inngrep.

7. Lukk så igjen betjeningspanelet.

En sølvstrimmel er festet på begynnelsen
av blekkfilmen. Derfor kan kvaliteten på de
første sidene bli forringet.

Innføring og fjerning av papir
Innføring av papir
Før du kan motta eller kopiere dokumenter, må papiret legges inn i faksapparatet ditt. Vennligst bruk kun følgende
papirformat: standard A4 - 210 x 297 mm. Faksapparatet virker med normalt papir brukt til skriving og kopiering og
har blitt optimalisert for glatt 80gr/m2-papir. Jo glattere papiroverflaten er, jo bedre blir utskriftkvaliteten på ditt
faksapparat.

CHECK
DISPLAY

Hvis det ikke er papir i faksapparatet, blinker CHECK DISPLAYlampen og følgende beskjed kommer fram på displayet:

1. Før inn papirbrettet i de gitte åpningene bak
papirmatermekanismen. Du kommer til å høre en lyd
når papirbrettet har låst seg inn i stilling.

PAPIR SLUTT

2. Slå ut papirbrettforlengelsen.

4
3

3. Trekk først papirmaterklaffen framover inntil den
blokkeres (3).
4. Legg inn maks. 50 A4-ark (80 gr) opp til
endestopperen i papirmatermekanismen (4).

5. Lukk igjen papirmaterklaffen.
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For å forhindre at flere ark blir trukket inn i apparatet på én gang, spre først
papiret i vifteform for å skille arkene fra hverandre og rett så opp stabelen på et
flatt underlag før du legger den inn i papirmateren.

Legg aldri inn papir mens faksapparatet skriver ut ettersom dette kommer til å forårsake
papiropphoping. Ikke bruk papir som allerede har blitt utskrevet på én side fordi det
kan blokkere papirmatermekansimen.

Å fjerne papiret

2
1

1. Trekk papirmaterklaffen framover (1).
2. Trekk papiret ut (2).

3. Lukk igjen papirmaterklaffen.

Papiropphoping

Åpne betjeningspanelet og blekkfilmdekselet. La
papirpåfyllingsklaffen være lukket slik at papiret er
enklere å fjerne. Trekk papiret forsiktig ut fra innsiden.
Før du lukker igjen blekkfilmdekselet må blekkfilmrullen
strammes ved å vri tannhjulet foran på blekkfilmrullen
framover.

Ikke trekk papiret ut fra den øverste delen av maskinen. Hvis du gjør det kan du rive i
stykker papiret og forstyrre faksapparatets funksjonalitet.

Hurtig og enkel oppstilling av faksapparatet - enkel installasjon
Ved å bruke ENKEL INSTALLASJON vil ditt faksapparat bli konfigurert i samsvar med dine lokale forhold.
Hold tasten
nede i minst
2 sekunder

HELP

Trykk ned HELP-tasten i minst 2 sekunder. Faksapparatet ditt kommer til å
skrive ut en side med toppteksten ENKEL INSTALLASJON. Trekk ut siden
bestemt. Faksapparatet ditt kommer da til å vise deg på displayet de første
innstillingene som f.eks. det å legge inn ringemodus, ditt telefonnummer, ditt
navn og konfigurasjonen for tilleggsinnretninger som muligens er installert
(ideell innstilling av din faksbryter).
Vennligst følg veiledningen på den utskrevne siden.

Hvis du installerer en tilleggsinnretning senere, anbefaler vi deg å utføre Enkel installasjon om
igjen.

– 16 –

Koble andre enheter

Til samme kontakt/eller EXT uttaket i bunnen på apparatet

Vi anbefaler at du kopler til eventuelle ekstra apparater til kontakten i bunnen på
telefaksmaskinen, merket EXT. Dette gjør viderekopling mulig til f.eks. en trådløs telefon. Hvis
telefonpluggen på ditt eksterne apparat ikke passer i uttaket EXT, kan du enten bruke en
adapterkabel (RJ11) tilkoplet EXT uttaket, eller en serie adapter tilpasset din telefonplugg i
veggen. Faksapparat må være koplet først på linjen.

Koble telefaksen til et hustelefonsystem
(en tvangsstyrt linje)

PTT

H
T
S

Koble først maskinen til linjen og hjemmetelefonsystemet (HTS) som en
tilleggsinnretning etter på.

Det finnes ingen retningslinjer for hustelefonsystemer. Derfor kan vi ikke formulere generelle regler
for betjening av slike systemer. Les bruksanvisningen fra produsenten.
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INSTALLERING

I tillegg til telefaksen kan du også koble andre apparater, f.eks ekstra telefoner, trådløs telefon, eksterne
telefonsvarer, indikator for oppringingsgebyr og modemer til én enkelt telefonlinje.

Koble telefaksen til en hussentral (PABX)
(flere tvangsstyrte linjer)

Koble maskinen til en av hussentralens linjer (PABX). For å kunne betjene
maskinen på en linje, må du velge riktig innstilling i funksjon 15.

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 15 ved å trykke på FUNCTION-tasten og tast deretter
inn nr. 15.

15 ringe mod.

Tast OK.

RINGE MOD.: PULS

Tast OK.

hussentral:

NEI

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å bytte til betjening via en
hussentral.

hussentral:

ja

Tast OK.

LINJE

VED: O

Angi deretter tasten som må trykkes for å opprette en ekstern linje
(kode for ekstern linje). Dette er enten R-tasten eller et annet tall.

LINJE

VED: R

Tast OK.

test:

Tast OK. Maskinen kontrollerer at den eksterne linjen kan
opprettes.

TEST PÅGÅR...

Hvis kontrollen er vellykket, vises følgende melding på displayet:

TEST OK

Hvis kontrollen er mislykket, vises følgende melding på displayet:

TEST IKKE OK

Du blir deretter bedt om å gjenta inntastingen. Endre ringemodus
eller bruk tasten for få tilgang til en ekstern linje. uansett, hvis du
har valgt rett nummerskivemodus, så vel som rett tast, og
beskjeden TEST IKKE OK fremdeles kommer fram på displayet,
slett tasten for å oppnå ut-linjen ved å trykke ned PIL VENSTRE
( ).

RINGE MOD.: PULS

FUNCTION
OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
OK

FUNCTION
OK
FUNCTION
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JA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

3 Viktige innstillinger

Hvis du vil ha en oversikt over standardinnstillingene for maskinen til senere bruk, anbefaler vi at
du skriver ut en liste over funksjonene før du endrer noen av innstillingene (tast OK/FUNCTION
tre ganger).
Hvis du ønsker å slette dine personlige innstillinger, kan du gjøre det med funksjon 45
”Servicekode” (se kapittel 9 Feilsøking/Servicekode).

Språk i displayet og på rapporter
Du kan velge hvilket språk som skal brukes i displayet og på rapportene som skrives ut. Du kan velge mellom tre språk.
OK

Tast FUNCTION.

FUNKSJON NR.: __

Velg funksjon 11.

11 velg SPRÅK

Tast OK.

SPRÅK: NORSK

Velg hvilket språk du vil bruke, ved å taste PIL VENSTRE
eller PIL HØYRE.

LANGUAGE:ENGLISH

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte valget.

FUNCTION

Slik taster du inn klokkeslett og dato
Du kan taste inn gjeldende klokkeslett og dato. Ved tusenårskiftet kommer ditt faksapparat til å slå seg automatisk fra
99 til 00.
OK

Tast FUNCTION.

FUNKSJON NR.: __

Velg funksjon 12.

12 still KL/Dato

Tast OK. Bruk nummertastene til å taste inn riktig klokkeslett (f.eks.
for 1 2 3 0 12:30, se også kapittel 2 Installering/Kopling av
faksapparatet).

TID: ‚0:00

Tast OK. Tast riktig årstall, måned og dag. Bekreft hver inngang
med OK.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

∗
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VIKTIGE
INNSTILLINGER

Hvis du trykker feil tast, trykker du STOP-tasten det nødvendige antall ganger for å gå
tilbake til startposisjonen.

Slik taster du inn nummeret ditt
“Ditt navn” og “ditt telefonnummer“ overføres øverst på hver side (de første 4 mm) sammen med
dato, klokkeslett og sidenummer.
Bruk ∗ eller
PIL HØYRE (
OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

#

tasten for å taste “+”, et tegn som ofte brukes foran landskoden i internasjonale faksnumre, og tast
) for å angi mellomrom. Et nummer kan maksimalt bestå av 20 tegn.

Tast FUNCTION.

FUNKSJON NR.: __

Velg funksjon 13.

13 ditt tlf. nr.

Tast OK.

ditt tlf. nr.

Tast telefon- eller faxnummeret ditt, for eksempel:
1
1 2 3 4 5 (retningsnummer Norge: +47).
# 4 3

+43 1 12345_

Tast OK. Nummeret ditt er nå lagret.
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FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Slik taster du inn navnet ditt
“Ditt navn” og ”ditt telefonnummer” overføres øverst på hver side (de første 4 mm) sammen med
dato, klokkeslett og sidenummer.
Når du taster inn et navn (maksimum 32 sifre), bruker du nummertastene til å taste inn bokstaver. Hver tast kan
brukes til å skrive inn forskjellige tegn. Følgende tabell viser hvilke taster som brukes for å taste inn de ulike tegnene.
Hver gang du trykker en bestemt tast, vil du aktivere neste tegn. Sekvensen starter på nytt etter siste tegn.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{mellomrom}
.
0
+
?
/
:
*
%
!
(
)
[
]
"

1

A
B
C
2
a
b
c
Ä
Å
Æ
Ç
ä
â
æ
ç

D
E
F
3
d
e
f

G
H
I
4
g
h
i

J
K
L
5
j
k
l

M
N
O
6
m
n
o
Ñ
Ö
ñ
ö

P
Q
R
S
7
p
q
r
s

T
U
V
8
t
u
v
Ü
ü

W
X
Y
Z
9
w
x
y
z
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OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Tast FUNCTION.

FUNKSJON NR.: __

Velg funksjon 14.

14 ditt navn

Tast OK.

ditt navn

Eksempel for navninntasting:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

∗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Tast for eksempel

2

. Markøren forblir på samme sted.

¨

Tast 2 på nytt. Displayet viser nå den andre bokstaven som står
på tasten.

©

Deretter taster du PIL HØYRE. Markøren flytter seg én plass til
høyre.

B_

Tast så inn andre bokstav, f.eks med

3

-tasten.

Fullfør inntastingen ved å taste OK. “Navnet” er nå lagret.

B¥
15-MAI-98 12:30

FUNCTION

Rette feil inntastinger
Hvis du har tastet inn en gal bokstav eller et galt tall i funksjonen 13 eller 14 eller i en inngang for rask oppringing
eller i veiledningen for telefonkatalogen, kan du rette opp feilen (virker ikke i funksjon 16 Lagre nummer). Du kan
gjøre dette både under inntastingen og senere. Hvis du vil gjøre rettelser senere, må du på nytt velge funksjonene du
brukte til å taste inn tall eller bokstaver.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Hvis du har tastet inn en gal inngang, kan du forandre den som
følger.

berner_

Tast PIL VENSTRE Tegnet til venstre for markøren slettes.
Hvis du holder PIL VENSTRE-tasten nede i mer enn 2 sekunder vil
hele linjen bli slettet.

ber_

Tast deretter inn riktig tegn.

BERGER

Tast OK for å bekrefte.

FUNCTION
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VIKTIGE
INNSTILLINGER

FUNCTION

Ringesignaler
Du kan velge mellom fem forskjellige ringesignaler.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 44.

44 RINGETYPER

Tast OK.

RINGETYPE:

1

RINGETYPE:

3

FUNCTION

Velg bruk av tastene
OK
FUNCTION

1

til

5

. Du får høre signalet du valgte.
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Tast OK for å brekrefte.

Lydstyrken på ringesignalet
Du kan justere lydstyrken på ringesignalet, når maskinen er i klarstilling eller når det ringer. NB! Lydstyrken for DAG
og NATT modus er satt til forskjellig nivå (se kapittel 4 Faksbryteren).
Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Displayet viser gjeldende
innstilling i ca. tre sekunder.

RINGER: ßß

Endre lydstyrken ved å taste PIL VENSTRE eller PIL HØYRE helt
til ønsket lydstyrke er nådd.

RINGER: ßßßß

Lydstyrken på høyttaleren
Du kan tilpasse volumet når som helst etter å ha trykket ned DIAL- eller HØYTTALER-tasten.
DIAL

STOP

*) Tast DIAL- eller HØYTTALER-tasten.

SLÅ NUMMER

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Displayet viser gjeldende
innstilling.

H.TALER: ßß

Hvis du vil justere verdien som vises, taster du Tast PIL VENSTRE
eller PIL HØYRE inn til ønsket lydstyrke er nådd.

H.TALER: ßßßß

Avslutt inngangen ved å trykke på STOP.

15-MAI-98 12:30

*) For faksapparat uten innebygd telefonsvareren: DIAL-tasten
For faksapparat med innebygd telefonsvareren: HØYTTALER-tasten
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FAX

4 Faksbryteren

Faksbryterens funksjonalitet
Den programmerbare aktive faksbryteren gjør det mulig for deg å ringe og sende faks fra samme telefonforbindelse.
Faksbryteren gjør det også mulig for deg å utnytte tilleggsinnretninger optimalt.

Du kan velge uavhengig mellom DAG- og NATT-modus. Når TIDSMÅLER-modus er aktivert skifter faksapparatet ditt
automatisk mellom DAG og NATT ved hjelp av den innebygde klokken.
For eksempel, i DAG-modus kan det hende at du ønsker å bli informert hver gang du mottar en telefonoppringing
eller en faks, og så ringer faksapparatet. I NATT-modus, kan det hende at du ikke ønsker å bli forstyrret. Derfor vil
fakser mottas lydløst, dvs. uten at faksapparatet ringer.
Du har valgmuligheten til å forandre innstillingene for DAG og NATT uavhengig av hverandre. Du kan skifte over når
som helst fra DAG- til NATT-modus og motsatt ved å trykke lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten.

TIDSMÅLER-modus
Ved standardinnstilling er ditt faksapparat innstilt på TIDSMÅLER-modus, dvs. at det skifter automatisk fra DAG- til
NATT-modus og motsatt, på betingelse av at du har stilt inn riktig klokkeslett etter å ha installert ditt faksapparat eller
med funksjonen 12 „Slik taster du inn klokkselett og dato“. Faksapparatet er fabrikkmessig innstilt til å skifte til NATTmodus kl. 22.00 og tilbake til DAG-modus kl. 6.00.

Hvis du ikke har tastet inn et klokkeslett etter å ha installert ditt
faksapparat eller i funksjon 12 „Slik taster du inn klokkeslett og
dato“, vil følgende beskjed komme fram på displayet:
Tast inn gjeldende klokkeslett og bekreft med OK.

STiLL KL/DATO

Deaktiver/Aktiver TIDSMÅLER-modus

Hvis TIDSMÅLER-pilen er synlig, vil ditt faksapparat automatisk skifte over mellom DAG og NATT.
Du kan også korttidsoppkalle DAG- eller NATT-modus når som helst ved å trykke lett på DAG/
NATT/TIDSMÅLER-tasten.
Hvis du ønsker å slå den aktiverte TIDSMÅLER-funksjonen av, hold
nede DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten nede i minst 2 sekunder inntil
du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner. Bare
DAG- eller NATT-pilen vil da komme fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE

Hvis du skulle ønske å aktivere TIDSMÅLER-modusen, hold nede
DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten igjen i minst 2 sekunder inntil du
hører en bekreftelsestone og både TIDSMÅLER-pilen og DAG- eller
NATT-pilen kommer fram på displayet.

DMM

15-MAI-98 12:30
FINE
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PHOTO

PHOTO

DMM

FAKSBRYTEREN

Tilgjengelige alternativer med faksbryteren - DAG/NATT/TIDSMÅLER

Justér/kontrollér TIDSMÅLER-klokkslettet
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 33.

33 tidsmÅler

Tast OK.

dag: 06:00

Tast inn det klokkeslettet hvor du ønsker at ditt faksapparat skal
skifte automatisk til DAG-modus.

Dag: 07:30

Tast OK for å bekrefte.

natt: 22:00

Tast inn det klokkeslettet hvor du ønsker at ditt faksapparat skal
skifte automatisk til NATT-modus.

natt: 20:00

Tast OK for å bekrefte.
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FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Manuelt faksmottak
Vanligvis mottas fakser automatisk.
Imidlertid, hvis du løfter av telefonrøret og oppfatter at noen ønsker å sende deg en faks (dvs. at du hører en tone
eller stillhet), trykk på START-tasten og legg på telefonrøret etter 2 sekunder. Faksmottaket vil da starte.
Hvis du svarer på oppringingen med en bitelefon, dvs. en trådløs telefon, kan du starte faksmottaket ved å trykke på
∗ tasten og så på 5 tasten på den telefonen du bruker. For å bruke denne funksjonen må telefonen din innstilles
på tonesingalisering. Imidlertid, hvis telefonenlinjen din krever pulssignalisering, vi du bli nødt til å tilbakestille
bitelefonen din midlertidig til sending av tonenummerskive-signaler. Vennligst se etter i bitelefonens driftsinstruks for å
finne ut hvordan du kan utføre denne tilpasningen.

Slå telefonsvareren på/av (bar for faksapparat med innegygd telefonsvarer)
Den innebygde telefonsvareren i ditt faksapparat er fabrikkmessig innstilt til å aktiveres både i DAG- og NATT-modus.
Du har valgmuligheten til å slå av telefonsvareren i DAG -modus. I NATT-modus er din innebygde telefonsvareren
alltid aktivert.

Vennligst se etter på de neste sidene (konfigurering: SERIE eller PARALELL) for å fastsette det
faksmottak- og telefonsvarerenmodus som passer best til dine behov.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 31.

31 dag

Tast OK.

fax:

rask

Hvis du ønsker å forandre den forhåndsinnstilte
faksmottakmodusen, velg ønsket modus med PIL VENSTRE/PIL
HØYRE-tastene.

Fax:

normal

FUNCTION
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OK
FUNCTION

OK

Tast OK for å bekrefte.

tel.sv:

PÅ/H0yt

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du velge ønsket
modus for svareinnretningen.

tel.sv:

INTELL

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

Bruk av andre enheter
Din faksbryter understøtter alle koplinger for tilleggsinnretninger. Med hjelp fra ENKEL INSTALLASJON, er ditt
faksapparat alltid innstilt på den ideelle modus for din koplingstype. Du kan selvsagt forandre denne innstillingen ved
å velge en faksmottaksmodus forskjellig fra ENKEL INSTALLASJON-modusen.
Det er to forskjellige koplingstyper (skjematisk framstilling):

SERIE:

PARALELL:

Hvis ditt faksapparat er automatisk innstilt på SERIE-konfigurasjon ved hjelp av ENKEL INSTALLASJON (se kapittel
2 Installasjon/Enkel installasjon), er ditt faksapparats optimale funksjonalitet (spesielt når den er brukt med
biapparater) gitt. Med denne typen kopling, overføres alle oppringinger først til ditt faksapparat og derfra til alle de
andre telefonene. Følgelig kan den „programmerbare, aktive faksbryteren“ identifisere telefon- og faksoppringinger og
overføre de i overensstemmelse med dette.
Med en paralell kopling kommer hver enkelt oppringing samtidig til ditt faksapparat og til hvert enkelt biapparat.
Dermed er ditt faksapparat nå ikke i stand til å kontrollere bitelefonen. Oppringinger kan altså ikke overføres mellom
ditt faksapparat og en annen paralell telefon.
Hvis du har seriekopling, vil ditt faksapparat ved hjelp av ENKEL INSTALLASJON stille inn på den optimale
FAX: RASK-modusen.
Hvis du har paralellkopling, vil ditt faksapparat ved hjelp av ENKEL INSTALLASJON stille inn på den
optimale FAX: NORMAL-modusen.

Hvis du ønsker å finne ut hvilken koplingstype du har eller hvilken konfigurasjon som er valgt av
ditt faksapparat, skriv ut funksjonlisten ved å trykke 3 ganger på OK/FUNCTION-tasten.
Du kan også finne ut om du har paralell eller seriekopling hvis du løfter av telefonrøret på begge innretningene
samtidig etter å ha installert ditt faksapparat og dine bitelefoner. Hvis du kan høre summetonen i begge telefonrøret,
har du paralell kopling. Hvis du ikke hører noenting i bitelefonen, har du et seriekoplet system.
Hvis ditt faksapparat er automatisk innstilt på seriekonfigurasjon i følge ENKEL INSTALLASJON (se utskrift av
funksjonslisten), vennligst se etter i kapittel 4 Faksbryteren/SERIE-konfigurasjon.
Hvis ditt faksapparat er automatisk innstilt på paralellkonfigurasjon i følge ENKEL INSTALLASJON (se utskrift av
funksjonslisten), vennligst se etter i kapittel 4 Faksbryteren/PARALELL-konfigurasjon.
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FAKSBRYTEREN

(Trådløs telefon, telefonsvareren, osv.)

SERIE Konfigurasjon
Dette kapittelet beskriver hvordan ditt faksapparat reagerer når det er innstilt på seriemodus. Du kan kontrollere om
ditt faksapparat er innstilt på seriemodus i ENKEL INSTALLASJON ved å skrive ut en funksjonsliste (trykk 3 ganger
på OK/FUNCTION-tasten). Denne listen spesifiserer den gjeldende innstillingen på ditt faksapparat i „aktuell
innstilling“ under „KONFIGURASJON:“ Hvis ditt faksapparat er innstilt på paralell konfigurasjon, vennligst se kapittel
4 Faksbryteren/PARALELL-konfigurasjon.
Standardkonfigurasjon:
TIDSMÅLER-modus er aktivert og
for faksapparat uten innebygd telefonsvareren, gjelder følgende innstillinger:
DAG modus:
NATT modus:

FAKSER MOTTAS RASK
FAKSAPPARAT ER STILLE

for faksapparat uten innebygd telefonsvareren, gjelder følgende innstillinger:
DAG modus:
NATT modus:

FAKSER MOTTAS RASK
TELEFONSVAREREN ER PÅ/HØYT
TELEFONSVAREREN RINGER DITT 3 GANGER

De følgende sidene beskriver tilleggs-valgmuligheter tilgjengelige for deg i SERIE-konfigurasjon og
gir veiledning om hvordan du forandrer standardinnstillingene.

DAG - Modus
I DAG-modus kan du stille inn hvordan ditt faksapparat skal reagere når det mottar en faks.
For faksapparat med innebygd telefonsvareren, kan den slås på og av ved bruk av denne funksjonen.
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt. Hvis du kun
ønsker å bruke ditt faksapparat i DAG-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/TIDSMÅLERtasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.

Trykk lett på DAG/ NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil DAG-pilen
kommer fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

fax:

rask

Fax:

normal

Fakser mottas automatisk etter minst én ringing.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer så ofte som ditt faksapparat.
Fordeler: fakser mottas kun etter noen få ringinger.
Fakser mottas automatisk, men kun etter flere ringinger.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer så ofte som ditt faksapparat.
Fordeler: den som ringer betaler bare oppringingsgebyr når du svarer på telefonen
eller når faksmottaket begynner.
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fax:

manuell

fax:

ekspert

Når faksapparatet ditt mottar en faks, reagerer det som en vanlig telefon. Hvis du
løfter opp telefonrøret og blir klar over at den som ringer prøver å sende en faks
(tone eller stillhet), trykk på START-tasten og legg tilbake telefonrøret etter 2
sekunder. Faksmottaket begynner.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer samtidig med faksapparatet ditt. Du kan starte faksmottaket
fra biapparatet ditt ved å trykke på ∗ tasten og på 5 tasten på den andre
telefonen.Fordeler: du har valgmuligheten til å motta fakser via datamaskinen din
eller en annen innretning (den innebygde faksbryteren er slått av).
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Velg funksjon 31.

31 dag

Tast OK.

fax:

rask

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.
OK

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte.

FUNCTION

For faksapparat med innebygd telefonsvareren kommer også følgende
beskjed fram:

tel.sv:
FINE

tel.sv:

PÅ/H0yt

tel.sv:

INTELL

PHOTO

PÅ/H0yt

DMM

Telefonsvareren din vil aktiveres automatisk etter et høyt antall ringesignaler.

Når det dreier seg om en telefonoppringing, aktiveres telefonsvareren din
automatisk etter det femte ringesignalet. Etter at det er blitt lagt igjen en første nye
beksjed, vil telefonsvareren i faksapparatet ditt automatisk reduseres til 2 ringinger.
Etter at du har lyttet til den nye beskjeden, vil den neste inngående oppringingen
automatisk aktivere telefonsvareren igjen etter 5 ringinger.

Ved å bruke fjerntilgangen har du derfor muligheten til å undersøke
om det har blitt lagt igjen nye beskjeder på telefonsvareren din (hvis
telefonsvareren din aktiveres etter 2 ringesignaler, vet du straks at
det har blitt lagt igjen beskjeder). Denne konfigurasjonen er spesielt
fordelsaktig når du f.eks. er på ferie eller på forretningsreise.

tel.sv:

av

Telefonsvareren din er deaktivert.
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Justér/kontrollér DAG-klokkslettet

OK

Du kan velge en av de automatiske svaremodusene beskrevet
ovenfor med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene.

tel.sv:

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

INTELL

Du kan motta en telefonoppringing på biapparatet selv etter at den innebygde telefonsvareren
allerede har blitt aktivert. I dette tilfellet slås den innebygde telefonsvareren automatisk av etter at
du har løftet opp telefonrøret på den andre telefonen.

NATT-modus - for faksapparat UTEN innebygde telefonsvareren
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt.
Hvis du kun ønsker å bruke ditt faksapparat i NATT-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/
TIDSMÅLER-tasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.
Trykk lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil NATT-pilen
kommer fram på displayet.
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FINE

PHOTO

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

fax:

stille

fax:

ringer

fax:

ekspert

Fakser mottas automatisk og lydløst.
Ved telefonoppringinger ringer faksapparatet ditt dempet.
Andre telefoner ringer bare ved telefonoppringer.
Fordeler: fakser mottas uten å forstyrre deg.
Fakser mottas automatisk etter ca. 5 ringinger.
Ved telefonoppringinger ringer faksapparatet ditt dempet.
Andre telefoner ringer akkurat så ofte som faksapparatet.
Fordeler: du er informert når du får en faks.
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.

Justér/kontrollér NATT-klokkslettet uten innebygd telefonsvareren
OK
FUNCTION

1
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OK

Velg funksjon 32.

32 nat

Tast OK.

fax:

ringer

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.

fax:

stille

Tast OK for å bekrefte.
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FUNCTION

OK
FUNCTION
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NATT-modus - for faksapparat MED innebygd telefonsvareren
I NATT-modus kan du stille inn ringeegenskapene på telefonsvareren din.
Faksmottak er alltid stille. I denne modusen er telefonsvareren alltid aktivert.
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt. Hvis du kun
ønsker å bruke ditt faksapparat i NATT-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/TIDSMÅLERtasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.
Trykk lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil NATT-pilen
kommer fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE

PHOTO

DMM

tel.sv: RINGER 3
Du kan velge fra 1 til 4
ringinger.

tel.sv:

STILLE

tel.sv:

EKSPERT

Fakser mottas automatisk og lydløst.
Ved telefonoppringinger ringer faksapparatet ditt 1-4 ganger (avhengig av
innstilling) og da aktiveres telefonsvareren.
Andre telefoner: de opptrer på samme måte som faksapparatet
Fordeler: Du har muligheten til å svare personlige oppringinger til og med om
natten.
Fakser mottas automatisk og lydløst.
Telefonsvareren aktiveres straks ved telefonoppringinger. I denne modusen er
høyttaleren slått av.
Andre telefoner ringer ikke.
Fordeler: Du forstyrres ikke, til og med når du mottar telefonoppringinger. Den
innebygde telefonsvareren tar opp alle beskjeder lydløst. Vennligst legg merke til at i
denne modusen kan du ikke bli kontaktet via telefon ved et nødstilfelle (unntatt hvis
funksjon 53 VIP-KODE er aktivert).
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.

Justér/kontrollér NATT-klokkslettet med innebygd telefonsvareren
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 32.

32 nat

Tast OK.

tel.sv: RINGER 3

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.

tel.sv:

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

OK
FUNCTION
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STILLE

FAKSBRYTEREN

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

Konfigurasjon: PARALELL
Dette kapittelet beskriver hvordan ditt faksapparat reagerer når det er innstilt på seriemodus. Du kan kontrollere om
ditt faksapparat er innstilt på seriemodus i ENKEL INSTALLASJON ved å skrive ut en funksjonsliste (trykk 3 ganger
på OK/FUNCTION-tasten). Denne listen spesifiserer den gjeldende innstillingen på ditt faksapparat i „aktuell
innstilling“ under „KONFIGURASJON:“ Hvis ditt faksapparat er innstilt på paralell konfigurasjon, vennligst se kapittel
4 Faksbryteren/SERIE-konfigurasjon.
En paralell konfigurasjon tillater ikke en fullstendig funksjonalitet av den programmerbare aktive faksbryteren. Kun de
innretningene som er seriekoplet til faksapparatet gjør det mulig for deg å utnytte alle fordelene ved faksbryteren. I
paralell konfigurasjon f.eks., mottar du fakser lydløst, mens tilleggsinnretninger ringer minst én gang.
Oppringingsoverføring av telefonoppringinger fra og til faksapparatet er bare mulig med seriekoplede innretninger.
Hvis du bare kan bruke dine tilleggsinnretninger i paralell, vil de bli understøttet i PARALELL konfigurasjonen. I dette
tilfellet er oppringingsoverføringer og lydløst faksmottak mulig. Kople dine bitelefoner, trådløse telefoner, osv. til
telefonstikkontakten som er spesielt skaffet til veie på telefonlinjen (se kapittel 4 Faksbryteren/Bruk av
tilleggsinnretninger) og start ENKEL INSTALLASJON på nytt igjen.
Standardkonfigurasjon:
TIDSMÅLER-modus er aktivert og
for faksapparat uten innebygd telefonsvareren, jelder følgende innstillinger:
DAG modus:
NATT modus:

FAKSER MOTTAS NORMAL
FAKSAPPARAT ER STILLE

for faksapparat uten innebygd telefonsvareren, gjelder følgende innstillinger:
DAG modus:
NATT modus:

FAKSER MOTTAS NORMAL
TELEFONSVAREREN ER PÅ/HØYT
TELEFONSVAREREN RINGER DITT 3 GANGER

De følgende sidene beskriver tilleggs-valgmuligheter tilgjengelige for deg i PARALELLkonfigurasjon og gir veiledning om hvordan du forandrer standardinnstillingene.

DAG - Modus
I DAG -modus kan du stille inn hvordan ditt faksapparat skal reagere når det mottar en faks.
For faksapparat med innebygd telefonsvareren, kan den slås på og av ved bruk av denne funksjonen.
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt. Hvis du kun
ønsker å bruke ditt faksapparat i DAG-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/TIDSMÅLERtasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.
Trykk lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil DAG-pilen
kommer fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE
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PHOTO

DMM

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

normal

fax:

rask

Fakser mottas automatisk etter noen få ringesignaler.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer inntil den innebygde telefonsvareren aktiveres eller
faksmottaket begynner.
Fordeler: du har ca. 5 ringinger til å ta av telefonrøret på faksapparatet ditt eller
andre innretninger.
Fakser mottas automatisk etter minst ett ringesignal.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer minst én gang.

I PARALELL konfigurasjon, hvis du velger innstillingen FAX: RASK,
kommer de andre telefonene dine til å ringe kun én gang. Hvis du tar
av telefonrøret på en annen telefon, kan du stoppe faksapparatet ditt
ved å trykke ned ∗ tasten to ganger. Da kan du snakke med den
som ringer på bitelefonen. Vennligst legg merke til at denne modusen
kun er mulig hvis telefonen din sender tonesignalisering.

fax:

manuell

fax:

ekspert

Når faksapparatet ditt mottar en faks, reagerer det som en vanlig telefon. Hvis du
løfter opp telefonrøret og blir klar over at den som ringer prøver å sende en faks
(tone eller stillhet), trykk på START-tasten og legg tilbake telefonrøret etter 2
sekunder. Faksmottaket begynner.
For telefonoppringinger fungerer ditt faksapparat som en vanlig telefon og
begynner å ringe med én gang.
Andre telefoner ringer samtidig med faksapparatet ditt. Du kan starte faksmottaket
fra bitelefonen ved å trykke på ∗ tasten og 5 tasten på den andre telefonen.
Vennligst legg merke til at denne modusen kun er mulig hvis telefonen din sender
tonesignalisering.
Fordeler: du har valgmuligheten til å motta fakser via datamaskinen din eller en
annen innretning (den innebygde faksbryteren er slått av).
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.

Justér/kontrollér DAG-klokkslettet
OK
FUNCTION

1
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OK

Velg funksjon 31.

31 dag

Tast OK.

Fax:

normal

FUNCTION

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.
OK
FUNCTION

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte.

For faksapparat med innebygd telefonsvareren kommer også følgende
beskjed fram:

tel.sv:
FINE
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PHOTO

DMM

PÅ/H0yt

FAKSBRYTEREN

Fax:

tel.sv:

PÅ/H0yt

tel.sv:

INTELL

Telefonsvareren din vil aktiveres automatisk etter et høyt antall ringesignaler.

Når det dreier seg om en telefonoppringing, aktiveres telefonsvareren din
automatisk etter det femte ringesignalet. Etter at det er blitt lagt igjen en første nye
beksjed, vil telefonsvareren i faksapparatet ditt automatisk reduseres til 2 ringinger.
Etter at du har lyttet til den nye beskjeden, vil den neste inngående oppringingen
automatisk aktivere telefonsvareren igjen etter 5 ringinger.

Ved å bruke fjerntilgangen har du derfor muligheten til å undersøke
om det har blitt lagt igjen nye beskjeder på telefonsvareren din (hvis
telefonsvareren din aktiveres etter 2 ringesignaler, vet du straks at
det har blitt lagt igjen beskjeder). Denne konfigurasjonen er spesielt
fordelsaktig når du f.eks. er på ferie eller på forretningsreise.

tel.sv:

OK

av

Telefonsvareren din er deaktivert.

Du kan velge en av de automatiske svaremodusene beskrevet
ovenfor med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene.

tel.sv:

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

INTELL

FUNCTION

Du kan motta en telefonoppringing på biapparatet selv etter at den innebygde telefonsvareren
allerede har blitt aktivert. Hvis du kan høre den utgående beskjeden i bakgrunnen, kan du slå det
av ved å trykke på ∗ og ∗ tastene.

NATT-modus - for faksapparat UTEN innebygd telefonsvareren
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt. Hvis du kun
ønsker å bruke ditt faksapparat i NATT-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/TIDSMÅLERtasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.
Trykk lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil NATT-pilen
kommer fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE

PHOTO

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

fax:

stille

fax:

ringer

fax:

ekspert

Fakser mottas automatisk og lydløst.
Ved telefonoppringinger ringer faksapparatet ditt dempet.
Andre telefoner ringer minst én gang.
Fordeler: Du hører maksimum 2 ringinger når du mottar en faks.
Fakser mottas automatisk etter ca. 5 ringinger.
For phone calls your fax machine continues to ring softly.
Andre telefoner ringer inntil faksmottaket begynner
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.
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Justér/kontrollér NATT-klokkslettet uten innebygd telefonsvareren
1

2

3

OK

4

5

6

FUNCTION

∗

7

8

9

0

#

OK

Velg funksjon 32.

32 nat

Tast OK..

fax:

ringer

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.

fax:

stille

FUNCTION

OK

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte.

FUNCTION

I NATT-modus kan du stille inn ringeegenskapene på telefonsvareren din.
I denne modusen er telefonsvareren alltid aktivert.
I TIDSMÅLER-modus skifter ditt faksapparat automatisk over fra DAG-modus til NATT-modus og motsatt. Hvis du kun
ønsker å bruke ditt faksapparat i NATT-modus (TIDSMÅLER-modus deakivert), hold nede DAG/NATT/TIDSMÅLERtasten i minst 2 sekunder inntil du hører en bekreftelsestone og TIDSMÅLER-pilen forsvinner.
Trykk lett på DAG/NATT/TIDSMÅLER-tasten inntil NATT-pilen
kommer fram på displayet.

15-MAI-98 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Følgende valgmuligheter er tilgjengelige for faksmottak:

tel.sv: RINGER 3
Du kan velge fra 1 til 4
ringinger.

tel.sv:

STILLE

tel.sv:

EKSPERT

Fakser mottas automatisk og lydløst.
Ved telefonoppringinger ringer faksapparatet ditt 1-4 ganger (avhengig av
innstilling) og da aktiveres telefonsvareren.
Andre telefoner ringer minst én gang.
Fordeler: Andre telefoner ringer minst én gang. Fakser mottas lydløst.
Fakser mottas automatisk og lydløst.
Telefonsvareren aktiveres straks ved telefonoppringinger. Beskjeder tas opp
lydløst. Faksapparatet ditt ringer ikke.
Andre telefoner ringer minst én gang.
Fordeler: Du hører maksimum 2 ringinger. Fakser mottas automatisk og
telefonoppringinger blir straks svart på lydløst av telefonsvareren. Vennligst legg
merke til at i denne modusen kan du ikke bli kontaktet via telefon ved et nødstilfelle
(unntatt hvis funksjon 53 VIP-KODE er aktivert).
Her kan du taste inn dine personlige innstillinger.
Se kapittel 8 Andre muligheter/Faksmottak: EKSPERT.

Justér/kontrollér NATT-klokkslettet med innebygd telefonsvareren
OK
FUNCTION

1
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∗

OK

Velg funksjon 32.

32 nat

Tast OK.

tel.sv: RINGER 3

Med PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene kan du nå velge en av
de ovenfor nevnte innstillingene.

tel.sv:

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

OK
FUNCTION
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STILLE

FAKSBRYTEREN

NATT-modus - for faksapparat MED innebygd telefonsvareren

5 Telefonen

Ringe
1

2

3

4

5

6

7

8
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0

#

∗

Tast inn det ønskede nummeret.

12345_

Hvis du har tastet inn feil siffer, sletter du det ved å bruke PIL
VENSTRE-tasten.

1234_

Løft av røret. Maskinen ringer nummeret.

RINGER...

I løpet av oppringingen kommer oppringingens varighet fram på
displayet etter ca. 10 sekunder.

01:25

17:45

Hvis du løfter av telefonrøret først og slår det ønskede nummer først etterpå, kan du ikke korrigere
gale inntastinger med PIL VENSTRE-tasten lenger.

Hvis du hører en oppkallstone og ikke et ringesignal etter at du har tastet nummeret,
endrer du ringemodus ved å velge funksjon 15.

Repetering
Du kan slå om igjen de 5 siste numrene du har slått ved ganske enkelt å trykke ned én tast.
Trykk på REPETERING-tasten gjentatte ganger inntil det ønskede
numret vises på displayet.

12345_

Løft av telefonrøret.

RINGER...

Apparatet ditt vil automatisk slå det sist viste numret.

12345_

Rask oppringing
Raskoppringings-taster er tilgjengelige for å lagre numre som du slår ofte. Du kan slå dem på nytt igjen ved å trykke
på én tast.
Lagre et raskoppringingsnummer med navn
1-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

Trykk på RASK OPPRINGING-tasten i minst 2 sekunder inntil du
hører en bekreftelsestone.

Velg 0 - 9

REG. NAVN

Velg et tall fra 0 - 9.
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1

2
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4
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8
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0

#

∗

BERGER

Tast inn et navn.

Tast OK (til og med hvis du ikke ønsker å taste inn et navn).

OK

SLÅ NUMMER

FUNCTION
1

2

3

4

5
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0

#

∗

OK
FUNCTION

Tast inn et telefonnummer. Ved å bruke REPETERING-tasten, kan
du taste inn en nummerslåingspause. Tast OK for å bekrefte.

12345_
LAGRET

Du kan også lagre et nummer mens du snakker i telefonen. Tast RASK OPPRINGING i minst 2
sekunder og fortsett som beskrevet. Dette alternativet kan brukes hvis du for eksempel har tastet
et nummer og ingen svarer eller det er opptatt. Du kan lagre nummeret du slo, på en RASK
OPPRINGING-tast, slik at du kan ta noen andre telefonsamtaler, og deretter med et enkelt
tastetrykk ringe nummeret på nytt.
Hvis du ønsker å forandre et nummer eller et navn, vennligst se etter i kapittel 3 Grunnleggende
funksjoner/Rette feil inntastinger.

Du kan bruke tastene for RASK OPPRINGING både i forbindelse med telefonen og faksen.
Trykk på RASK OPPRINGING. Det kommer fram på displayet:

1-9

1

2

3

4

5

6

7
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0

#

∗

DIAL

Velg 0 - 9

Velg en av tastene fra 0 til 9. Navnet eller nummeret vises på
displayet. Hvis du ikken nar tastet inn navnet, vises nummeret på
displayet.

1: 12345

Løft av røret eller trykk på DIAL eller HØYTTALER-tasten, avhenger
av apparatet. Faksen ringer opp, og nummeret vises. Hvis du
ønsker å sende en faks, trykk på START-tasten.

RINGER...
1: 12345

Du kan også først løfte av telefonrøret eller trykke på DIAL- eller HØYTTALER-tasten og så trykke
på RASK OPPRINGING-tasten etterfulgt av en tast fra 0 til 9. Hvis du velger et nummer ved hjelp
av rask oppringingtasten, kan du også legge til et internnummer og ta av røret etterpå.

Telefonkatalog
Du kan ringe opp fra telefonkatalogen, ved å velge navnet. Nummeret ringes deretter automatisk. Det eneste du må
gjøre, er å lagre numrene med de korresponderende navnene på forhånd.
Telefonkatalogfunksjonen på faksapparatet ditt med innebygd telefonsvareren har plass til ca. 50 numre med de
korresponderende navn. Telefonkatalogfunksjonen på ditt faksapparat uten innebygd svareinnretning har plass til ca.
30 numre med de korresponderende navn. Nøyaktig antall avhenger av lengden på hver oppføring.
Du har 2 muligheter til å lagre innganger i telefonkatalogen din:
1. ved å velge funksjon 16
2. ved å bruke TELEFONKATALOG-tasten.
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TELEFONEN

Å bruke tastene for rask oppringing

Lagre numre og navn med funksjon 16
OK
FUNCTION

Velg funksjon 16.

16 lagre numre

Tast OK.

REG. NAVN

Skriv inn et navn.

BERGER

Tast OK.

SLÅ NUMMER

Tast inn telefonnummeret.

12345_

OK
FUNCTION
1
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OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

Tast OK. En kort bekreftelse vises på displayet.

OK

LAGRET

FUNCTION

Lagre numre og navn med TELEFONKATALOG-tasten

A-Z

1
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OK
FUNCTION
1
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OK

Hvis du ønsker å lagre et nummer i løpet av en telefonoppringing,
trykk på TELEFONKATALOG-tasten i minst 2 sekunder og fortsett
slik det er forklart.

REG. NAVN

Skriv inn et navn.

BERGER

Tast OK.

SLÅ NUMMER

Tast inn telefonnummeret. Ved å bruke REPETERING-tasten, kan
du taste inn en nummerslåingspause.

Tast OK. En kort bekreftelse vises på displayet.

12345_
LAGRET

FUNCTION

Du kan også ringe telefonnummeret først og deretter taste TELEFONKATALOG. Fortsett deretter
som ovenfor.
Når minnet er fullt, spilles et varslingssignal, og displayet viser MINNE FULLT. Du må da slette en
oppføring for du kan lagre en ny.
Hvis du ønsker å lagre et nummer i løpet av en telefonoppringing, trykk på TELEFONKATALOGtasten i minst 2 sekunder og fortsett slik det er forklart.
Hvis du ønsker å forandre et nummer eller et navn, vennligst se etter i kapittel 3 Grunnleggende
funksjoner/ Rette feil inntastinger.
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Å bruke TELEFONKATALOG tasten
Trykk på TELEFONKATALOG-tasten. Displayet viser den første
navn i din navneliste.

A-Z

BERGER

Ved hjelp av tastene PIL HØYRE og PIL VENSTRE ...

A-Z

1
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7
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0

#

∗

... eller ved TELEFONKATALOG-tasten.

CHOMSKY

... eller nummerskiveunderlagets bokstaver kan du søke gjennom
navnelisten.

DIAL

Når ønsket navn vises på displayet, løfter du av røret eller taster
DIAL eller HØTTALER, avhenger av apparatet. Faksmaskinen
ringer opp, og telefonnummeret vises. Hvis du ønsker å sende en
faks, trykk på START-tasten.

RINGER...
12345_

TELEFONEN

Hvis du velger et nummer ved hjelp av TELEFONKATALOG-tasten, kan du også legge til et
internnummer.

Slette lagrede oppføringer
Hvis du ikke lenger trenger et nummer som du har lagret, kan du slette det fra minnet.
1-9

Tast RASK OPPRINGING.

A-Z

... eller TELEFONKATALOG.

Velg 0 - 9

Displayet eller
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∗

1-9

viser det første navnet i katalogen.

BERGER

Nå kan du søke gjennom listen ved å bruke
nummerskiveunderlaget.

CHOMSKY

Trykk på RASK OPPRINGING eller TELEFONKATALOG tasten i
minst 2 sekunder.

Chomsky_

Trykk på PIL VENSTRE-tasten inntil navnet eller numret er slettet
og du hører en bekreftelsestone.

_

Tast OK.

slette:

A-Z

OK

NEI

FUNCTION

Hvis du nå trykker på STOP-tasten, vil innretningen komme tilbake til dens opprinnelige stilling og
numret slettes ikke.
Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du igjen velge om du
virkelig ønsker å slette inngangen.
OK
FUNCTION

Tast OK for å bekrefte. Følgende beskjed kommer fram på displayet
i 2 sekunder:
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slette:
SLETTET

ja

Høyttalende samtale
DIAL eller HØYTTALER-tasten har samme funksjon som å løfte av røret. Du kan taste inn et nummer og høre at
forbindelse blir opprettet, gjennom den innebygde høyttaleren. Mottakeren kan bare høre deg når du løfter av røret og
snakker.
DIAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

*) Tast DIAL eller HØYTTALER, avhenger av apparatet.

SLÅ NUMMER

Tast nummeret du vil ringe til. Maskinen ringer opp, og du hører at
forbindelsen blir opprettet.

12345_

Så snart som den annen part svarer, løft av telefonrøret og snakk.
Høyttaleren slås automatisk av.

12345_

Ved faksapparat med innebygd telefonsvareren kan du også konversere uten å løfte av
telefonrøret.

Handsfree

(bar for faksapparat med innebygd telefonsvareren)

Du kan la folk i samme rom delta i telefonsamtalen. Vennligst se etter at faksapparatet er plassert på en glatt
overflate (ikke på et mykt underlag), fordi ellers kan det hende at mikrofonen er tildekket.
Du kan trykke på HØYTTALER-tasten når som helst i løpet av
oppringingen. Telefonkonversasjonen kan da følges via den
innebygde høyttaleren. Den innebygde mikrofonen slås på samtidig.
Legg på røret. Du kan nå snakke med frie hender.

Hvis du ønsker å fortsette konversasjonen ved å bruke telefonrøret,
kan du ganske enkelt løfte opp telefonrøret igjen. Høyttaleren og
mikrofonen slås straks av.

Å dempe mikrofonen
Du kan dempe mikrofonen i løpet av telefonsamtalen for å snakke med noen i samme rom uten å bli hørt i den andre
enden av linjen.
Tast DEMPE/TELEFONSAMTALE OVERFØRING.

stille

Mikrofonen vil dempes og personen i den andre enden av linjen vil
ikke være i stand til å høre deg. Du vil likevel være i stand til å høre
den andre personen svakt.
Hvis du ønsker å fortsette telefonsamtalen, trykk på DEMPE/
TELEFONSAMTALE OVERFØRING tast igjen.

*) for faksapparat uten innebygd telefonsvareren: DIAL-tasten
for faksapparat med innebygd telefonsvareren: HØYTTALER-tasten
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Samtaleoverføring
Du kan overføre en eksisterende telefonsamtale fra ditt faksapparat til en bitelefon og motsatt. Samtaleoverføring er
kun mulig med seriekoplede telefoner (se kapittel 4 Faksbryteren/Bruk av tilleggsinretninger).
Fra faksapparat til en bitelefon
Trykk på DEMPE/TELEFONSAMTALE OVERFØRING-tasten i løpet
av telefonsamtalen og legg tilbake telefonrøret før det har gått 3
sekunder

stille

eller

∗

+

0

Trykk på tastene ∗ og 0 i løpet av telefonsamtalen og legg
tilbake telefonrøret før det har gått 3 sekunder.

overfØring

Den andre telefonen din kommer til å ringe i maksimum 30
sekunder ca. Hvis du svarer i tide på telefonsamtalen med en
bitelefon, vil du være i stand til å fortsette telefonsamtalen.

Hvis du løfter av telefonrøret i tide, kan du gjenta prosessen. Hvis du ikke løfter av telefonrøret i
tide vil oppringingen avbrytes.
Fra en bitelefon til faksapparatet

∗

+

0

Hvis forbindelsen har lykkes, kommer du til å høre en tone. Løft
telefonrøret av faksapparatet ditt før det har gått 3 sekunder.

Den andre telefonen din kommer til å ringe i maksimum 30
sekunder ca. Hvis du svarer i tide på telefonsamtalen med en
bitelefon, vil du være i stand til å fortsette telefonsamtalen.

TELEFONSAMTALE

Telefonsamtaler kan kun overføres fra bitelefonen til faksapparatet hvis bitelefonen din
er innstilt på tonesignalisering.

Hvis du ikke løfter av telefonrøret på bitelefonen i tide, tar faksapparatet over oppringingen og
ringer i ca. 20 sekunder.
Hvis du løfter av telefonrøret i tide, kan du gjenta prosessen. Hvis du ikke løfter av telefonrøret i
tide vil oppringingen avbrytes.
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TELEFONEN

Hvis du ikke løfter av telefonrøret på bitelefonen i tide, tar faksapparatet over oppringingen og
ringer i ca. 20 sekunder.

FAX

6 Telefaksen
Dette kapitlet beskriver alle tilgjengelige faksfunksjoner.

Sende fakser
Krav til dokumenter
For å unngå overføringsfeil bør du bruke originaler som er leselige og av god kvalitet. Du bør holde deg til følgende
retningslinjer:
bokstaver alene:

flere bokstaver:

Bredde:
Lengde:
Tykkelse:

Bredde:
Lengde:
Tykkelse:

148 - 217 mm
100 - 600 mm
0.05 - 0.2 mm

148 - 217 mm
148 - 297 mm
0.08 - 0.12 mm

Skriv tydelig. Bruk bare penner med mørkt blekk (svart/mørkebått, ikke gult/orange/lysegrønt). Trykte dokumenter er
best.

Dokumenter som er kortere eller mindre enn angitt, kan bli sittende fast i maskinen.

Se under for de vanligste årsakene til at det oppstår feil under sending av fakser:

Avispapir.

Stiftede ark eller ark som holdes sammen med binders. Fjern stifter og binders før du sender
dokumentet.

Krøllete eller istykkerrevne ark.

Våte ark eller ark med korrekturlakk, skitne ark eller ark med glanset eller laminert overflate.

Ark som er limt sammen med tape eller lim, ark som er for tynne eller for tykke, eller sider
med klebende lapper som for eksempel Post-it®--lapper.

Sider med svak blyantskrift, fargestift, kritt eller kullstift.

Legge inn dokumenter for å sende en faks eller kopiere

For å unngå at mer enn én side blir matet må samme tid, spre først ut stabelen i
vifteform, rett den deretter opp igjen på et flatt underlag.
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Ta dokumentene dine (maks. 10 sider) og legg dem løst inn med den trykte siden
opp i dokumentmateråpningen inntil du legger merke til en håndgripelig
motstand. Slipp dem. Trekk tilpasseren for dokumentbredden mot sidene på
dokumenten(e), slik at den leder dem nøyaktig uten at de blokkeres. Den øverste
siden blir da tatt automatisk av matemekanismen og dratt inn forsiktig. Ikke trykk
denne siden lenger inn, fordi da vil flere sider bli dratt inn sammen når du sender
eller kopierer.

Hvis dokumentene hoper seg opp, åpne panelet og trekk papiret forsiktig ut i én retning.

Sende dokumenter
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

12345_

Tast ønsket nummer.

Plasser dokumentets første side i dokumentmateren med
tekstsiden opp. Så snart dokumentet er trukket inn i maskinen av
transportmekanismen, skal det stoppe opp (maksimum 10 sider).

START
COPY

12345_
FINE

PHOTO

DMM

RINGER...

Tast START.

FINE

Maskinen prøver å få forbindelse.

PHOTO

DMM

FORBINDER...
FINE

PHOTO

DMM

Hvis nummeret du ringer, er opptatt, eller det ikke kan opprettes forbindelse, ringer maskinen
automatisk nummeret på nytt etter en tid.
Overføringen begynner. Mottakermaskinen angir nå sin
senderidentifikasjon, displayet vil å vise:

+43 1 12345
FINE

PHOTO

DMM

Du kan nå kontrollere om du har tastet riktig nummer. Om nødvendig kan du avbryte overføringen
ved å taste STOP.
Hvis mottakermaskinen ikke identifiserer seg, vil displayet vise:

SENDER ...
FINE

PHOTO

DMM

Hvis overføringen ikke er oppnådd, skrives det ut en feilrapport (se kapittel 6 Telefaxen/
Overføringsrapporter - feilrapporter).
Under utskrivingen av feilrapporten blinker CHECK DISPLAY-lampen. Tast STOP.
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FINE/PHOTO

Før du forsøker å oppnå forbindelse kan du velge en finere
oppløsning ved å trykke på FINE/PHOTO-tasten. Den tilhørende
pilen på displayet vil da lyse opp.

Å forbedre bildekvaliteten
Telefaksen har vanligvis en standardoppløsning. Hvis du skal overføre detaljerte tegninger eller dokumenter med
svært liten skrift, bør du bruke FINE-innstillingen. Hvis du vil fakse et fotografi, velger du innstillingen PHOTO.
Originalen sendes da i gråtoner.

FINE/PHOTO

Hvis du vil øke oppløsningen, trykker du FINE/PHOTO-tasten det
nødvendige antall ganger til den ønskede pilen lyser opp.

15-MAI-98 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Etter overføring, kopiering eller, hvis det ikke finnes et dokument i
inmateren, etter 40 sekunder, tilbakestilles maskinen til
standardoppløsning.

Overføring av dokumenter vil ta lengre tid med FINE- enn med PHOTO-oppløsning. I PHOTOoppløsningsmodus blir tekstene lysere og dermed mindre leselige.

Sende en faks under en telefonsamtale
Du kan sende en faks når som helst i løpet av en telefonsamtale, forutsatt at den du snakker med, har en telefaks
tilkoblet telefonlinjen. Telefonsamtalen avbrytes når faksen overføres og kan deretter fortsettes.
Fortell den andre parten i løpet av telefonkonversasjonen at du
ønsker å sende en faks.
Sett inn dokumentet og be vedkommende om å starte faksmottak
på sin maskin ved å trykke på OK.
START
COPY

Tast START. Faksen blir nå sendt.

FORBINDER...

Etter overføringen viser displayet:

TELEFONSAMTALE

... eller numret til den personen du ringer til. Du kan fortsette
samtalen.

Du kan også legge inn dokumentet først, og deretter opprette forbindelsen.

Snakke etter en faksoverføring
Løft av telefonrøret mens du sender en faks. Mottakeren vil høre et
ringesignal når faksen er overført, og får vite at du vil snakke med
vedkommende.
Hvis den du sender en faks til, eller mottar en faks fra, vil snakke
med deg etter overføringen, vil du høre et ringesignal når
overføringen er fullført.

LØFT RØRET

Du kan da løfte av røret og snakke.

TELEFONSAMTALE
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Polling mottak
Med polling menes at maskinen kan hente faksmeldinger som er gjort klare for henting, fra en annen faks. Funksjon
22 - Polling mottak er enkel å bruke og veldig nyttig spesielt når det dokumentet du får igjen er beskyttet mot
uautorisert tilgang med en kode.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Velg funksjon 22.

22 POLL. MOTTAK

Tast OK. Du vil bli bedt om å oppgi en kode som gir deg tillatelse til
å hente dokumentet som venter.

KODE: _

Hvis maskinen du ringer, har denne funksjonen, og hvis
dokumentet faktisk er beskyttet mot uautorisert tilgang med en
kode, taster du koden og bekrefter ved å taste OK. Hvis du ikke
trenger en kode, taster du bare OK.

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

START
COPY

KODE: 1234

Tast OK.

SLÅ NUMMER

Angi telefonnummeret.

12345_

RINGER...

Tast START.

Polling-koder fungerer i samsvar med den internasjonale ITU-standarden. Det finnes imidlertid
produsenter som bruker andre systemer og som følgelig lager maskiner som ikke er kompatible.
Hvis mottak med polling ikke fungerer med et bestemt nummer, kan du prøve med manuell polling.
Løft av telefonrøret, slå det ønskede nummeret og trykk deretter START.

Hurtig polling
OK-tasten gjør det mulig for deg å nente informasjon på en enkel og rask måte ved å slå et nummer med telefonrøret
lagt på plass.

a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
b)

å bruke nummerskiveunderlaget

1-9

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
c)

A-Z

/

∗
d)
og trykke på OK-tasten (

å bruke RASK OPPRINGING-tast

å bruke TELEFONKATALOG-tast

å bruke REPETIRING-tast
OK
FUNCTION

) etterpå.
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FORBINDER...

Fakse til underadresser
Hvis du vil sende fakser til faksdatabaser eller hente fra disse, bør du merke deg at noen databaser har en
underadresse som du kan legge til telefonnummeret. Dette reduserer telefonkostnadene. Angi først telefonnummeret
til databasen, og tast R. Angi deretter den aktuelle underadressen. Hvis du ikke er sikker på om faksavspørringstjenesten din understøtter underadresser, vennligst ta kontakt med den personen som utfører avspørringsservicen for
deg.

Polling send
Du kan tillate dokument polling fra ditt faksapparat.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK

Velg funksjon 23.

23 polling send

Tast OK. Du får spørsmål om å taste inn en kode. Deretter kan
dokumentet hentes av en faksbruker som er i besittelse av denne
koden og med et faksapparat som understøtter denne funksjonen.

KODE: _

Tast inn en kode. Denne koden kan være på opptil 20 tegn. Bekreft
med OK. Hvis du ikke ønsker å bruke en kode, bare trykk OKtasten.

KODE: 1234

Tast OK.

FØR INN DOKUMENT

Legg inn dokumentet i dokumentmateråpningen. Faksapparatet er
nå klart for polling.

POLL. SEND KLAR

FUNCTION

Operasjonen er avbrudt så snart som du fjerner dokumentet.
Vennligst legg merke til at du fremdeles kan utføre telefonoppringinger mens denne funksjonen er
aktivert.
Avspørringskoder fungerer i samsvar med den internasjonale ITU-standarden. Imidlertid finnes det
fabrikanter som bruker andre prosesser og dermed er deres apparat ikke kompatible.

Senere sending
Hvis du vil utnytte gunstige telefontariffer, eller hvis faxpartneren bare kan treffes på bestemte tider, kan du la
faxmaskinen sende automatisk på et senere tidspunkt (innenfor 24 timer).
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Velg funksjon 24.

24 SEND SENERE

Tast OK. Gjeldende klokkeslett vises.

TID: ƒ6:00

Inntast det klokkeslett som dokumentet skal sendes på.

TID: 23:3¡

Tast OK.

FØR INN DOKUMENT
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
START
COPY

OK
oder
FUNCTION

Før inn dokumentet.

SLÅ NUMMER

Angi telefonnummeret.

12345_

Tast START eller OK. Faksapparatet er nå klart til å sende og vise
den programmerte overføringstiden.

SEND KL.: 23:30

Hvis du fjerner dokumentet, er faksmaskinen ikke lenger klar til å sende.
Mens du venter, kan du til enhver tid telefonere.

Formatkompresjon
For å forvisse seg om at mottatte fakser som er litt lengre enn et A4-format blir skrevet ut på 1 side, blir disse sidene
lett redusert vertikalt. Hvis du ønsker å motta faksbeskjeder i samme format som den som er sendt av senderen,
vennligst slå av denne funksjonen.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

25 formatkompr

Velg funksjon 25.

Taster du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE og deretter OK.

formatkompr: NEI
TELEFAKSEN

FUNCTION

Reduksjon kan muligens forårsake svake striper i PHOTO-oppløsningen.

Faksjournal
Faksjournalen er en liste over de 10 siste mottatte og sendte fakser. Du kan velge å skrive ut journalen straks eller
automatisk etter 10 etterfølgende overføringer.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK

Velg funksjon 41.

41 fax journal

Tast OK.

journal:

nei

Taster du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

journal:

ja

Tast OK.

utskrift:

FUNCTION

OK

Taster du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE og deretter OK.

nÅ

utskrift:etter10
15-MAI-98 12:30

FUNCTION
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Halvert overføringshastighet
Maskinen justerer overføringshastighet automatisk etter kvaliteten på telefonlinjen. Hvis linjekvaliteten er dårlig, tar
den automatiske justeringen lengre tid. Hvis du vet på forhånd at linjekvaliteten er dårlig, er det lurt å stille inn
maskinen på en lavere hastighet allerede fra begynnelsen av. Dette vil spare både tid og penger.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 21.

21 LANGSOM(4800)

Tast OK.

4800 BPS:

Foreta valg med tasten PIL VENSTRE eller PIL HØYRE,
og tast deretter OK.

15-MAI-98 12:30

NEI

FUNCTION

OK
FUNCTION

Overføringsrapport - feilrapport
Hvis du ønsker det kan faksapparatet ditt skrive ut en mottaksrapport hver gang du sender et dokument. På denne
måten mottar du bekreftelse på at dokumentet ditt er mottatt. Du kan slå av denne funksjonen hvis det påkreves.
Hvis en feil oppstår ved overføring, angis dette i feilrapporten, som skrives ut selv om overføringsrapportfunksjonen er
slått av.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 43.

43 overf.rapport

Tast OK.

senderapp.:

av

FUNCTION

OK
FUNCTION

Velg ved hjelp av tastene PIL VENSTRE og PIL HØYRE, og tast
deretter OK.

15-MAI-98 12:30

Å motta fakser i minnet - Papirløst faksmottak
(kun for faksapparat med innebygd telefonsvareren)
Hvis det er fritt for papir i dokumentmateren eller hvis det er slutt på blekkfilm, vil alle inngående fakser bli mottatt i
minnet. DMM-pilen kommer fram på displayet for å angi at minnet inneholder dokumenter.

+43 1 12345
Displayet viser numret til avsender-faksapparatet eller, hvis
avsender ikke har lagret ID-informasjonen, vises følgende beskjed:

FINE

PHOTO

DMM

MOTTAR ...
FINE

Så snart som papir og/eller blekkfilm er satt inn, vil faksapparatet
automatisk skrive ut alle dokumentene i minnet.

PHOTO

DMM

SKRIVER...
FINE

PHOTO

DMM

Når en faksbeskjed er ferdig skrevet ut, slettes den automatisk fra minnet. Hvis utskrivingsprosessen er avbrudt, vil
alle faksbeskjeder som ikke er fullstendig skrevet ut, forbli i minnet.

Hvis minnet er fullt, blinker CHECK DISPLAY-lampen og beskjeden FULLT MINNE kommer fram
på skjermen. Faksapparatet ditt kan ikke lagre flere sider i minnet.
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7 Telefonsvareren
(kun for faksapparat med innebygd telefonsvareren)
Faksmaskinen er utstyrt med en digital telefonsvarer. Alle registrerte beskjeder blir lagret i et fast
elektronisk minne, som har en innspillingskapasitet på ca 15 minutter. Det brukes hverken magnetisk
bånd eller kassett.
Den innebygde telefonsvareren sørger for flere funksjoner som f.eks. å ta opp beskjeder, memoer og
telefonkonversasjoner, ettersending av beskjeder, VIP-tilgang når telefonsvareren er aktivert og
fjerntilgang.

Slå telefonsvareren på/av
Telefonsvareren din er fabrikkmessig programmert med en innspilt utgående beskjed og er allerede aktivert. Du kan
slå telefonsvaren på eller av i funksjon 31.
1

2

3

OK

4

5

6

FUNCTION

∗

7

8

9

0

#

Velg funksjon 31. Gjeldende faksmottaksmodus kommer fram på
displayet. Bekreft denne modusen ved å trykke på OK. Slå deretter
telefonsvareren på eller av i denne funksjonen ved å bruke PIL
VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene.

tel.sv:
FINE

OK

PHOTO

PÅ/H0yt

DMM

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekefte.

FUNCTION

FINE

PHOTO

DMM

Etter et forhåndsinnstilt antall ringinger, slås telefonsvareren automatisk på. Oppringeren vil da høre den første
utgående beskjeden etterfulgt av et kort bipp. Innretningen vil da skifte til opptak og oppringeren kan legge igjen en
beskjed. Mot slutten av opptakstiden vil oppringeren høre sluttbeskjeden. Innretningen slås da av av seg selv. Du kan
tilpasse opptakstiden med funksjon 51. For mer detaljert informasjon angående ringesignaler på telefonsvareren,
vennligst se etter i kapittel 4 Faksbryteren.

BESKJEDER:
FINE

PHOTO

4

DMM

I funksjon 32 er telefonsvareren alltid slått på. Du har likevel muligheten 32 nat
til å velge mellom innstillingene STILLE og RINGER.
FINE

PHOTO

DMM

Spille inn en utgående melding
Telefonsvareren din er understøttet med en forhåndsregistrert utgående beskjed. Du kan selvsagt ta opp din egen
utgående beskjed. Personen som ringer opp, vil høre denne meldingen når telefonsvareren aktiveres. Du kan be
personen om å legge igjen en beskjed, og da vil meldingen din høres omtrent slik ut:
“Goddag, dette er hos Berger og Co. Vi beklager at telefonen vår ikke er betjent for øyeblikket, men hvis du legger
igjen navnet og telefonnummeret ditt etter pipetonen, ringer vi deg tilbake så snart vi kan. Hvis du vil sende en faks,
taster du START.“
Når den angitte innspillingstiden er utløpt, vil personen som ringer opp, høre en avsluttende melding, f.eks:
„Takk for at du ringte. Ha en god dag.“
Telefonsvareren slår seg deretter av. Les fremgangsmåten nedenfor i sin helhet, og spill inn dine utgående meldinger.
Det anbefales at du skriver dem ned først.

Hvis meldingen din er for lang, kan det hende at faksapparatet ditt ikke kjenner igjen din
fakskorrespondents fakssignal i tide. Beskjeden din bør derfor være så kort som mulig
(maks. 20 sek.).
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TELEFONSVAREREN

PLAY/PAUSE

Når en inngående samtale har blitt tatt opp begynner PLAY/PAUSE
(spill/pause)-tasten å blinke. Du kan se på displayet hvor mange
beskjeder som er tatt opp.

Forviss deg om at faksapparatet ditt står på et flatt underlag (ikke et mykt underlag), fordi ellers
kan mikrofonen bli tildekket.

INNS. BESK. 1?

Trykk RECORD-tasten i minst 2 sekunder.
RECORD

FINE

PHOTO

DMM

Tast gjentatt RECORD.
RECORD

Vent til du hører bekreftelsestonen. Nå kan du begynne å spille inn
meldingen din. Hold ca. 20 cm avstand til maskinen. En svart stolpe
vil bevege seg over displayet for å vise hvor mye minne som er
tilgjengelig for den utgående meldingen. Når den har forflyttet seg
tvers over displayet, slår maskinen seg av. Du kan da hoppe over
neste punkt.

ßßßßßßßßßß
FINE

RECORD

STOP

Tast RECORD eller STOP straks du er ferdig med å spille inn
meldingen.

STOP

DMM

ßßßßßßßßßß
FINE

RECORD

PHOTO

(HOPP FREMOVER) etter at du

Tast RECORD. Vent til du hører bekreftelsestonen. Nå kan du
begynne å spille inn den avsluttende meldingen. Den svarte stolpen
vil igjen vise hvor mye minne som er tilgjengelig.

RECORD

DMM

INNS. BESK. 2?
FINE

Hvis du vil spille inn bare første utgående melding, taster du
har spilt den inn.

PHOTO

Stopp innspillingen ved å taste RECORD eller STOP. Du behøver
ikke å gjøre dette hvis maskinen har slått seg av automatisk.

DMM

INNSP.
FINE

Etter en kort stund vil de to utgående meldingene bli avspilt
automatisk. Du kan justere volumet med tastene PIL HØYRE og
PIL VENSTRE (se kapittel 3 Grunnleggende funksjoner/
Lydstyrken på ringesignalen). Lengden på hver melding vises på
displayet, f.eks.:

PHOTO

PHOTO

FERDIG

DMM

UTG.BESKJ. 2 4S
FINE

PHOTO

DMM

UTG.BESKJ. 1 15S
FINE

RECORD

PHOTO

DMM

Hvis du vil avspille tidligere innspilte utgående meldinger, taster du
RECORD. Hvis du vil spille inn de utgående meldingene på nytt,
gjentar du hele fremgangsmåten.

Snakk langsomt og tydelig, og unngå lange pauser.
Hvis du vil spille inn bare den avsluttende meldingen på nytt, taster du RECORD i minst 2
sekunder og deretter
(HOPP FREMOVER). Nå kan du spille inn den avsluttende meldingen
ved å taste RECORD. For å avslutte innspillingen taster du STOP.
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Justere innspillingstid
Du kan justere hvor lang tid innringeren har til rådighet for å legge igjen en beskjed. Denne funksjonen kan spare
plass i minnet.
OK
FUNCTION

1
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5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

51 INNSP. TID

Velg funksjon 51.

FINE

PHOTO

DMM

Tast OK.

INNSP. TID: 30S

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge mellom 30, 60 eller
120 sekunder eller AUTO-modus (ubegrenset innspillingstid). Tast
deretter OK.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

OK
FUNCTION

Vennligst legg merke til at AUTO-modus ikke er tilgjengelig i alle land.

Spille av beskjeder
La oss si at maskinen har mottatt fire beskjeder.

BESKJEDER:
FINE

PHOTO

4

DMM

Tast PLAY/PAUSE. Den første nye beskjeden vil bli spilt av. Datoen
og klokkeslettet da beskjeden ble mottatt, vises på displayet.

1 15/05 12:30

Hvis du vil avbryte avspillingen av denne beskjeden, taster du
PLAY/PAUSE. Når du vil fortsette å spille av beskjeder, taster du
PLAY/PAUSE på nytt.

1 15/05 12:30

Etter at den første beskjeden er avspilt, vil maskinen begynne å
spille av den andre beskjeden automatisk.

2 15/05 13:00

Tast # (HOPP FREMOVER) hvis du ikke vil høre hele beskjeden.
Neste beskjed vil så bli spilt av.

3 15/05 13:30

PLAY/PAUSE

#

*

Tast ∗ (GJENTA) hvis du vil høre beskjeden på nytt.
Beskjeden vil bli spilt om igjen umiddelbart.
Når alle beskjedene er blitt avspilt, vil maskinen gå tilbake til sin
opprinnelige modus. Denne teksten vil vises på displayet:

PLAY/PAUSE

Hvis du taster PLAY/PAUSE på nytt, for nye beskjeder er blitt spilt
inn, vil maskinen spille av alle de gamle beskjedene. Du kan
bevege deg fremover eller bakover på akkurat samme måte som
for nye beskjeder.

3 15/05 13:30
BESKJEDER:

1 15/05 12:30

Beskjedvolum
Tast PLAY/PAUSE.
PLAY/PAUSE

Trykk på PIL VENSTRE- eller PIL HØYRE-tasten mens du spiller av
beskjedene. Gjeldende voluminnstilling vises.
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4

H.TALER: ßß

TELEFONSVAREREN

PLAY/PAUSE

Hvis du ønsker å forandre den viste verdien, trykk på PIL
VENSTRE- eller PIL HØYRE-knappen igjen inntil du oppnår ønsket
volum.

H.TALER: ßßßß

Slette beskjeder
1 15/05 12:30

Tast PLAY/PAUSE. Du vil høre første beskjed.
FINE

PHOTO

DMM

PLAY/PAUSE

Du kan slette beskjeder mens du hører på dem.
Hvis du vil slette beskjeden som spilles av, taster du CLEAR. Du vil
bli spurt om du virkelig vil slette denne beskjeden.

CLEAR

BESKJ.:1

Tast CLEAR på nytt for å bekrefte. Du vil høre en bekreftelsestone
og displayet vil vise en melding om at beskjeden er blitt slettet.

CLEAR

SLETT?

SLETTET

Du kan slette alle beskjedene på én gang hvis de har blitt spilt av.

SLETT BESKJEDER?

Tast CLEAR.
CLEAR

Hvis du ønsker å avbryte sletteprosessen, trykk på OK-tasten.

SLETTET

Tast CLEAR på nytt. Alle beskjedene vil nå bli slettet.
CLEAR

Automatisk videresending av meldinger
Faksmaskinen din kan automatisk videresende alle inngående meldinger til et annet telefonnummer. Slå funksjon 55
AUTOMATISK VIDERESENDING AV MELDINGER på, og angi telefonnummeret du vil videresende innspilte
meldinger til. Du kan velge hvor mange meldinger som skal videresendes på en gang. Maskinen venter inntil det
angitte antall meldinger er mottatt, og ringer opp det ønskede nummeret automatisk. En tekst som gir melding om
videresendingen, overføres når forbindelse er opprettet. Personen samtalene blir videresendt til, må angi
tilgangskoden (se funksjon 52). Hvis den riktig tilgangskoden ikke blir angitt innen 40 sekunder eller gal kode angis
3 ganger, bryter maskinen din forbindelsen. Videresendingsmeldingen kan for eksempel være: „Hei! Hansen har
mottatt meldinger. Angi tilgangskoden“.
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OK
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OK
FUNCTION

∗

OK

Velg ønsket mottaksmodus i funksjon 31 (se kapittel
4 Faksbryteren). Hvis telefonsvareren er slått av, slå den på i
denne funksjonen.

tel.sv:
FINE

PHOTO

PÅ/H0yt

DMM

55 VIDERESENDING

Velg funksjon 55.

FINE

PHOTO

DMM

Tast OK.

VIDERESENDING:AV

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

VIDERESENDING:PÅ

Tast OK. Du får beskjed om å angi telefonnummeret til personen du
vil videresende meldingen til.

SLÅ NUMMER

FUNCTION

OK
FUNCTION
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OK

Angi telefonnummeret.

12345_

Tast OK.

ANT.BESKJED: 01

Angi antall meldinger du vil videresende om gangen. Du kan velge
antall med PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

ANT.BESKJED: 05

FUNCTION

OK
FUNCTION

RECORD

Du kan spille inn en ny melding ved å taste OK. *

INNSP. VID.SEND.

Trykk RECORD.
Vent et øyeblikk inntil du hører bekreftelsessignalet. Nå kan du
begynne å spille inn meldingen din. Hold ca. 20 cm avstand til
maskinen. En svart stolpe viser hvor mye minne som er tilgjengelig.

INNSP.

FERDIG

ßßßßßßßßßß
Trykk STOP når du er ferdig. Meldingen spilles av.

VID.SEND.

12S

STOP

Maskinen er nå slått over til ventestilling.

15-MAI-98 12:30
videresending

* Hvis en melding allerede er blitt innspilt:
OK

Tast OK.

INNSP. BESK.: JA

Hvis du allerede har spilt inn en melding, og vil bruke denne på
nytt, taster du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, og deretter OK.
Hvis du vil beholde den gamle meldingen, taster du bare OK.

INNSP.BESKJ.:NEI

FUNCTION

OK
FUNCTION

TELEFONSVAREREN

Spille inn en telefonsamtale
Du kan spille inn en telefonsamtale ved hjelp av maskinen.
Tast RECORD under telefonsamtalen. Og displayet viser:

ßßßßßßßßßß

RECORD

Legg på røret eller tast STOP for å avslutte innspillingen.

BESKJEDER:

1

STOP

PLAY/PAUSE

PLAY/PAUSE-tasten blinker. Tast PLAY/PAUSE for å høre på den
innspilte samtalen. Samtalen kan slettes på samme måte som en
innspilt melding.

1 15/05 12:30

Alt tilgjengelig minne kan brukes til denne funksjonen. Eksisterende meldinger slettes ikke. Når
minnet er fullt, hører du et varslingssignal. Samtidig begynner CHECK DISPLAY-indikatoren å
blinke.
Du kan ikke ta opp en telefonkonversasjon når handsfree er aktivert.
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VIP kode
(Oppkall selv om telefonsvareren er slått på)
En oppringer kan få telefonen til å ringe etter at telefonsvareren har mottatt samtalen ved å taste inn en firesifret
kode. Dette gjør at en person du har gitt koden til, kan nå deg mens alle andre samtaler fanges opp av
telefonsvareren. VIP-koden er fordelsaktig hvis du har skiftet telefonsvareren til STILLE i funksjon 32. Ettersom
faksapparatet fremdeles ringer når du bruker VIP-koden, har du valgmuligheten til å motta viktige beskjeder.
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OK

Velg funksjon 53.

53 vip-kode

Tast OK. Displayet viser den siste koden du angav. Faksmaskinen
leveres med den forhåndsinnstilte koden 9999.

KODE: 9999

Angi en ny kode.

KODE: 1234

Tast OK.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

Kontroller at VIP koden (funksjon 53) ikke er den samme som tilgangskoden (funksjon 52) for
telefonsvareren. Hvis du fortsatt prøver å angi den samme koden, vises meldingen KODE IKKE
OK på displayet. Du må da velge en annen kode.

Beskjeder for oppringeren (memo)
Memo-funksjonen kan brukes på to måter:
Eksternt memo
Med denne funksjonen kan du spille inn en beskjed som oppringeren kan høre uten å ha mulighet til å legge igjen en
egen beskjed.
Internt memo (diktafon/“notisblokk“)
Med denne funksjonen kan du spille inn personlige beskjeder. Faksmaskinen kan da brukes som en diktafon eller
„notisblokk“ for deg og de du har rundt deg. Beskjeder kan bare høres fra maskinen eller ved hjelp av fjernkontroll via
telefonen.

Eksternt memo / bare telefonsvarer
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OK

Velg ønsket mottaksmodus i funksjon 31 (se kapittel
4 Faksbryteren). Hvis telefonsvareren er slått av, slå den på i
denne funksjonen.

tel.sv:
FINE

PHOTO

PÅ/H0yt

DMM

54 MEMO MODUS

Velg funksjon 54.

FINE

PHOTO

DMM

Tast OK.

MEMO:

AV

Tast PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å bytte til modusen
Eksternt memo.

MEMO:

EKSTERN

FUNCTION
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OK

INNSP. MEMO

Tast OK.*

FUNCTION

Tast RECORD.
RECORD

RECORD

STOP

Vent et øyeblikk inntil du hører bekreftelsessignalet. Nå kan du
begynne å spille inn meldingen din. Hold ca. 20 cm avstand til
maskinen. En svart stolpe viser hvor mye minne som er tilgjengelig.

ßßßßßßßßßß

Trykk RECORD eller STOP-tasten når du er ferdig. Beskjeden
spilles av.

INNSP.

FERDIG

MEMO
Etter avspillingen vises følgende meldinger:

12 S

MEMO MODUS

* Hvis du allerede har spilt inn en beskjed:
OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

Hvis du allerede har spilt inn en beskjed og vil bruke den på nytt,
taster OK.

BRUK GAMMEL: JA

Hvis du vil spille inn en ny beskjed, foretar du først et valg med
tastene PIL VENSTRE og PIL HØYRE, og taster OK. Fortsett
som ovenfor.

BRUK GAMMEL: NEI

Internt memo (diktafon/“notisblokk“)
FUNCTION
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OK

54 MEMO MODUS

Velg funksjon 54.

FINE

DMM

MEMO:

Tast OK.

FUNCTION

OK

PHOTO

FINE

PHOTO

AV
DMM

Bruk PIL VENSTRE og PIL HØYRE til å velge funksjonen internt
memo.

MEMO:

Tast deretter OK.

INNSP. MEMO

INTERN
TELEFONSVAREREN

OK

FUNCTION

Tast RECORD.
RECORD

RECORD

STOP

Vent et øyeblikk inntil du hører bekreftelsessignalet. Nå kan du
begynne å spille inn meldingen din. Hold ca. 20 cm avstand til
maskinen. En svart stolpe viser hvor mye minne som er tilgjengelig.

ßßßßßßßßßß

Trykk RECORD eller STOP-tasten når du er ferdig. Beskjeden
spilles av.

INNSP.

FERDIG

MEMO
Interne memoer kan spilles av og slettes på samme måte som
vanlige beskjeder.
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BESKJEDER:

12 S
1

Fjernstyring
Du kan også kontrollere telefonsvarerfunksjonene på maskinen fra en annen telefon. Hvis telefonen du vil bruke, har
tonesignalisering kan du bruke den direkte. Hvis du bruker en telefon som bare har pulssignalisering, trenger du en
toneomformer. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakt forhandleren din.

Hvis du ikke er hjemme og hvis du har innstilt telefonsvareren på TEL.SV: INTELL i funksjon 31,
kan du lett undersøke om det har blitt lagt igjen nye beskjeder. Ring opp faksapparatet ditt. Hvis
telefonsvareren aktiveres etter 2 ringesignaler, vil du straks vite at det har blitt lagt igjen beskjeder.
Utfør da fjernfunksjonen.

Klargjøre maskinen for fjernstyring
For du kan bruke fjernkontroll- eller fjernstyringsfunksjonene, må du angi en tilgangskode.
Denne koden virker samtidig som tilgangskode for funksjon 55, Automatisk videresending av meldinger.
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52 TILG.KODE

Velg funksjon 52.

FINE

PHOTO

DMM

Tast OK. Du blir bedt om å angi koden. Hvis du ikke ønsker å taste
inn en kode, trykk på STOP.

kode: 0000

Skriv inn den firesifrede koden.

kode: 4321

Tast OK. Koden blir nå lagret.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

Skriv ned koden og oppbevar den på et trygt sted. Det kan være lurt å flette den inn i et langt
nummer slik at den ikke kan gjenkjennes av andre.
Hvis du ønsker å forandre koden din, gjenta prosedyren ovenfor og tast inn en ny kode.
For å slå fjernstyringsfunksjonen av igjen tast inn 0000 som 4-sifret kode.
Kontroller at tilgangskoden ( funksjon 52) ikke er den samme som overstyringskoden for
telefonsvareren (funksjon 53). Hvis du fortsatt prøver å angi den samme koden, vises meldingen
KODE IKKE OK på displayet. Du må da velge en annen kode.

Fjernkontroll av telefonsvareren
Faksmaskinen gjør det mulig å spille av beskjeder til en annen telefon.
Ring opp maskinen og vent til du hører den utgående meldingen.
Angi den firesifrede tilgangskoden. Den utgående meldingen avbrytes. Du hører et kort bekreftelsessignal etter hvert
tall.
Når du taster inn fjerntilgangen på en mobiltelefon eller fra utlandet må du vente minst 1 sekund mellom hver
sifferkode.
Når du har angitt det fjerde tallet, hører du enten bekreftelsessignal, som betyr at koden er godkjent, eller fire korte
plystrelyder, som betyr at ett eller flere sifre var feil.
Du har tre forsøk på å angi riktig kodenummer. Etter tredje forsøk avbrytes forbindelsen.
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Når du har angitt de riktige fire sifrene, kan du høre på alle nye beskjeder. Hvis ingen nye beskjeder er spilt inn, må
du vente på et nytt bekreftelsessignal for du skriver inn flere kommandoer.
Du kan nå angi flere kommandoer, eller du kan legge på røret for å avslutte fjerntilgangen.
På neste side finner du en tabell over alle funksjoner som kan utføres med fjernkontroll.

Hvis den utgående meldingen ikke stopper etter at du har tastet det første sifret i koden, taster du
dette sifret på nytt. Tast inn resten av koden først når den utgående meldingen er avbrutt.

Tast

Beskrivelse

GJENTA INNGÅENDE MELDING

1

Siste melding gjentas.

AVSPILL

2

Beskjedene dine spilles av.

HOPP FREMOVER

3

Gå til neste melding.

SPILL INN MELDING

4

Etter å ha trykket på 4 tasten, vil du høre to bekreftelsestoner. Trykk
på 4 tasten igjen. Du vil høre en lang bekreftelsestone. Snakk nå inn
din nye utgående beskjed. Etter at du er ferdig, trykk på 4 tasten
igjen. Din nye utgående beskjed blir nå spilt av. Etterpå hører du en
lang bekreftelsestone.

SPILLE UTGÅENDE BESKJED

5

Ved å trykke på

SLETT INNGÅENDE MELDING

6

Du kan slette beskjeden du lytter til ved å trykke på 6 tasten. Du vil
høre to bekreftelsestoner. Du må trykke på 6 tasten igjen før det har
gått 5 sekunder for å utføre slettekommandoen.

SLETT ALLE MELDINGER

6

Du kan også slette alle beskjedene med én gang, på betingelse av at
du har spilt av alle beskjedene minst én gang. Trykk på 6 tasten hvis
du ikke lytter til en beskjed. Du vil høre to bekreftelsestoner. Du må
trykke på 6 tasten igjen før det har gått 5 sekunder for å utføre
lettekommandoen.

DAG MODUS

7

Du kan stille inn faksapparatet ditt i DAG-modus ved å trykke på 7
tasten. Du vil høre en lang bekreftelsestone. TIDSMÅLER-modusen
deaktiveres med denne kommandoen.

STOPP

8

Gjeldende kommando avbrytes (med unntak av romovervåking).

NATT-MODUS

9

Du kan stille inn faksapparatet ditt i NATT-modus ved å trykke på
tasten. Du vil høre en lang bekreftelsestone. TIDSMÅLER-modusen
deaktiveres med denne kommandoen.
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5

tasten kan du høre din utgående beskjed.

TELEFONSVAREREN

Funksjon

8 Andre muligheter
Dette kapittelet tar for seg en del tilleggsmuligheter og -funksjoner som denne maskinen har.

Kopiering
Du kan bruke maskinen til å lage papir kopier av en original. Når du kopierer, bytter faksmaskinen automatisk til
FINE-oppløsning. Du kan også velge PHOTO-oppløsning.

Hold dokumentene dine med framsiden opp.
Dokumentene må hvile mot dokumentbreddetilpasserne. For å unngå at flere ark blir dratt inn i
apparatet på én gang, vennligst rett opp
dokumentene slik at de får samme høyde før du
legger de inn i dokumentmateren (også se kapittel 6
Telefaksen/Sende fakser). Du kan legge inn opptil 10
sider på
én gang.

FINE/PHOTO

Velg ønsket oppløsning ved å trykke på FINE/PHOTO-tasten.

SLÅ NUMMER
SLÅ NUMMER
FINE

START
COPY

PHOTO

DMM

KOPIERER ...

Tast START/COPY.

Arket vil nå bli matet inn i maskinen. Kopien kommer ut foran på
maskinen. Manuskriftets siste side vil komme til syne helt framme
på dokumentuttaket. Trekk det forsiktig ut.

Hvis dine kopier eller mottatte fakser er blanke, ble dokumentet lagt inn den gale veien.
Du kan avbryte kopieringsprosessen ved å trykke på STOP-tasten.

EASY LINK - innstilling av andre enheter
Denne funksjonen gjør det mulig for deg å taste inn tre koder. Disse kodene brukes når du mottar en telefonsamtale
på biapparatet eller ønsker å overføre en samtale eller faks til ditt faksapparat.
Kode for å starte faksapparatet ditt fra en annen telefon (standard ∗ 5 ).
Kode for overføring av en telefonsamtale fra en annen telefon som er seriekoplet til ditt faksapparat
(standard ∗ 0 ). Vennligst legg merke til at når du bruker denne koden må du legge tilbake
telefonrøret på din tilleggsinnretning etter å ha tastet inn koden. Se kapittel 5 Telefon/
telefonsamtaleoverføring.
3. paralell: Kode for å slå av faksapparatet på en paralelt koplet bitelefon (standard ∗ ∗ ).
For faksapparat med innebygd telefonsvareren: Denne koden brukes også til å slå av den utgående
beskjeden hvis telefonsvareren allerede er aktivert.

1.
2. serie:

For å være i stand til å bruke denne funksjonen må du stille inn bitelefonen eller den trådløse telefonen på
tonesignalisering. Hvis telefoninstallasjonen din ikke er kompatibel med denne ringmetoden og den krever
pulssignalisering, må du midlertidig stille inn din tilleggsinnretning til å sende tonenummerskive-signaler. Vennligst se
etter i driftsinstruksjonene til din tilleggsinnretning for å finne ut hvordan du kan utføre denne midlertidige tilpassingen.
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Du må kun forandre de spesifiserte kodene hvis det er absolutt nødvendig
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Velg funksjon 34.

34 easylink

Tast OK.

faxmottak: *5

Tast inn en kode på 2 tegn. Det første sifret bør være et ∗ -tegn
eller et # -tegn. Denne koden brukes til å starte faksmottaket fra
en bitelefon.

faxmottak: *6

Tast OK.

overfØring: *0
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Tast inn en kode på 2 tegn. Det første sifret bør være et ∗ -tegn
eller et # -tegn. Denne koden brukes med en seriekoplet telefon
for å overføre en telefonsamtale fra en bitelefon (eller trådløs
telefon) til ditt faksapparat. Vennligst legg merke til at når du bruker
denne koden må du legge på tilleggsinnretningens telefonrøret
etter å ha tastet inn koden.

overfØring: *1
paral. linje: **

Tast OK.
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OK

Tast inn en kode på 2 tegn. Det første sifret bør være et ∗ -tegn
eller et # -tegn. Denne koden brukes med en paralelt koplet
telefon for å overføre en telefonsamtale til en bitelefon. Ved å taste
inn denne koden på bitelefonen kan du deaktivere faksapparatet
ditt.
For faksapparat med innebygde telefonsvareren: ved å taste inn
denne koden kan du stoppe telefonsvarerens utgående beskjed
etter at den allerede er aktivert.

paral. linje: *2
15-MAI-98 12:30

Tast OK.

FUNCTION

Vennligst legg merke til at de tre kodene må være forskjellige. Hvis du taster inn den samme
koden mer enn én gang, kommer følgende beskjed fram på displayet: KODE IKKE OK.

HELP

Trykk lett på HELP-tasten. Du vil motta en utskrift som forklarer
hvordan du bruker de viktigste funksjonene.

SKRIVER...
FINE
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PHOTO

DMM

ANDRE
MULIGHETER

HJELPE - funksjon

Rask oppringing- og telefonkatalog-liste
Hvis du skulle ønske å skrive ut en liste over alle lagrede raske nummerslåinger og telefonkatalognumre, vennligst gå
fram som følger:
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 42.

42 nummerliste

Tast OK. Listen blir nå skrevet ut.

SKRIVER...

FUNCTION

NUMMERLISTE 15-MaI-98 12:30
DITT NAVN:
DITT TLF. NR.:
rask oppringing:
0:
1: berger = 12345
2:
3:
4:

5:
6:
7:
8:
9:

TELEFONKATALOGNUMRE:
chomsky = 45678

Faksmottak: EKSPERT
Som det allerede er beskrevet i kapittel 4 Faksbryteren, er flere standardmottak-modi for faks tilgjengelige.
Faksapparatet ditt er optimalt innstilt når du velger en av disse modiene.
Ikke desto mindre tilbyr den „aktive, programmerbare“ faksbryteren i EKSPERT-modusen valgmuligheten for
individuell kontroll av faksmottak. Du kan selv stille inn ringeparametrene på ditt faksapparat og andre innretninger.
Denne tilpassingen er en fordel hvis du ikke ønsker å bruke noen av innstillingene for standartmottak som er
tilgjengelige i DAG- eller NATT-modus.
For å utnytte mottaksmodusen EKSPERT fullt ut må du først undersøke om faksapparatet ditt er konfigurert for serieeller paralell kopling. Du kan fastsette konfigurasjonen på ditt system ved å skrive ut funksjonslisten din (trykk ned
OK-tasten 3 ganger). Se også kapittel 4 Faksbryteren/Bruk av andre enheter.
Hvis du ikke er sikker på om konfigurasjonen som er spesifisert på funksjonslisten din er riktig, vennligst kjør ENKEL
INSTALLASJON om igjen (ved å holde nede HELP-tasten). Skriv så ut funksjonslisten igjen for å se om ditt
faksapparat er konfigurert for serie- eller paralell konfigurasjon.

Vennligst legg merke til at når du kjører ENKEL INSTALLASJON igjen, undersøker faksapparatet
bare om koplingen er serie- eller paralelt konfigurert. Din personlige innstilling (telefonnummer og
navn) forblir uforandret.
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SERIE konfigurasjon (dag og natt)
Du kan stille inn det totale antall ringinger og antall gebyrfrie ringinger på ditt faksapparat. For faksapparat med
innebygd telefonsvareren kan du også angi om du vil dempe høyttaleren eller ikke mens oppringeren legger igjen en
beskjed.
Det totale antall ringinger gjør det mulig å kontrollere hvor mange ganger ditt faksapparat og bitelefonene ringer ved
en inngående telefonsamtale. Du kan også stille inn hvor mange ringinger som er gebyrfrie for personen i den andre
enden av linjen. Hvis du ønsker å motta fakser lydløst, må numret for gebyrfrie ringinger være 0. Hvis du stiller inn de
gebyrfrie ringingene til mer enn 0, vil faksapparatet ditt og alle bitelefonene ringe iallefall de spesifiserte antatt
ganger, selv på faksmottak.
Innstillingseksempel for EKSPERT-modus (serie)
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

I funksjon 31 DAG eller 32 NATT velg EKSPERT-modus.

Tast OK.

FUNCTION

Tast PIL HØYRE inntil EKSPERT modus vises i displayet.
OK

Tast OK for å bekrefte.

ant.ringinger:05

Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du stille inn hvor
mange ringesignaler som må til før ditt faksapparat skifter til
faksmottak.

ant.ringinger:04

FUNCTION

Hvis du har tilkoplet en ekstern telefonsvareren, forsikre deg om at det er innstilt ferre antall
ringinger på telefonsvareren enn på faksen. Undersøk antall ringinger før den eksterne
telefonsvareren svarer. Still inn ditt faksapparat i overensstemmelse med fortegnelsen nedenfor.
Telefonsvareren:

1
2
3
4

x
x
x
x

Totalt antall ringinger
på faksapparatet:

ringinger
ringinger
ringinger
ringinger

3
4
5
6

x
x
x
x

ringinger
ringinger
ringinger
ringinger

FUNCTION

gebyrfr.ring: 00

Tast OK for å bekrefte.

Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du velge hvor mange
av ringesignalene ovenfor som er gebyrfrie for oppringeren. De
gebyrfrie ringesignalene høres også i bitelefonene. Hvis du taster
inn GEBYRFR.RING:0 mottas fakser lydløst.

gebyrfr.ring: 03

Automatisk faksmottak kan forringes hvis du velger en større verdi enn 5 for GEBYRFRI.
I dette tilfellet må de gebyrfrie ringingene reduseres til en lavere verdi enn 5.
OK
FUNCTION

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte.
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OK

Tilleggsinformasjon for faksapparat med innebygd telefonsvareren:

OK

tel.sv:

PÅ/H0yt

Du kan slå telefonsvareren på eller av med PIL VENSTRE/PIL
HØYRE-tastene. Du kan i tillegg velge om du vil dempe høyttaleren
eller ikke mens oppringeren legger igjen en beskjed.

tel.SV:

PÅ/DEMP

Tast OK for å bekrefte.

15-MAI-98 12:30

FUNCTION

Vennligst legg merke til at din innebygde telefonsvareren ikke kan slås av i NATT-modus.

Paralell konfigurasjon (dag og natt)
Du kan stille inn det totale antall ringinger og antall gebyrfrie ringinger på ditt faksapparat. For faksapparat med
innebygd telefonsvareren kan du også angi om du vil dempe høyttaleren eller ikke mens oppringeren legger igjen en
beskjed.
Med det totale antall ringesignaler kan du angi hvor mange ganger ditt faksapparat ringer når det mottar en
inngående telefonsamtale. Du kan algså spesifisere hvor mange ganger de andre telefonene og innretningene skal
ringe ved å bruke GEBYRFRI. Hvis du stiller inn antall gebyrfire ringinger til 0, vil den andre innretningen ringe
maksimum én gang, og faksmottak er lydløse. Hvis du stiller inn den gebyrfrie ringingen til mer enn 0, vil ditt
faksapparat og alle andre telefoner ringe minst det spesifiserte antall ganger, selv ved faksmottak.
Innstillingseksempel for EKSPERT-modus (paralell)
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

I funksjon 31 DAG eller 32 NATT velg EKSPERT-modus.

Tast OK.

FUNCTION

Tast PIL HØYRE inntil EKSPERT modus vises i displayet.
OK

Tast OK for å bekrefte.

ant.ringinger:05

Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du stille inn hvor
mange ringesignaler som må til før ditt faksapparat skifter til
faksmottak.

ant.ringinger:04

Tast OK for å bekrefte.

gebyrfr.ring: 00

FUNCTION

OK
FUNCTION

Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du velge hvor mange
av ringesignalene ovenfor som er gebyrfrie for oppringeren. De
gebyrfrie ringesignalene høres også i bitelefonene. Hvis du taster
inn GEBYRFR.RING: 0, mottas fakser lydløst.

gebyrfr.ring: 03

Automatisk faksmottak kan forringes hvis du velger en større verdi enn 5 for GEBYRFRI. I dette
tilfellet må de gebyrfrie ringingene reduseres til en lavere verdi enn 5.
Hvis du har tilkoplet en ekstern telefonsvareren, forsikre deg om at det er innstilt ferre antall
ringinger på telefonsvareren enn på faksen. Undersøk antall ringinger før den eksterne
telefonsvareren svarer. Still inn ditt faksapparat i overensstemmelse med fortegnelsen nedenfor:
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Telefonsvareren:
1
2
3
4

OK
FUNCTION

x
x
x
x

toll free:

ringinger
ringinger
ringinger
ringinger

3
4
5
6

x
x
x
x

ringinger
ringinger
ringinger
ringinger

15-MAI-98 12:30

Bekrefte met OK.

Tilleggsinformasjon for faksapparat med innebygd telefonsvareren:
Du kan slå telefonsvareren på eller av med PIL VENSTRE/PIL
HØYRE-tastene. Du kan i tillegg velge om du vil dempe høyttaleren
eller ikke mens oppringeren legger igjen en beskjed.
OK
FUNCTION

tel.sv:

PÅ/H0yt

tel.SV:

PÅ/DEMP

15-MAI-98 12:30

Tast OK for å bekrefte.

ANDRE
MULIGHETER

Vennligst legg merke til at din innebygde telefonsvareren ikke kan slås av i NATT-modus.
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9 Feilsøking
Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over vanlige feil og problemer, og sannsynlige årsaker og
løsninger. Før du ringer serviceavdelingen, bør du slå opp i denne tabellen, som er utarbeidet av våre
serviceingeniører. I de fleste tilfeller vil du kunne løse problemet på egen hånd.

Hvis du ikke kan rette opp en feil ved hjelp av de feilsøkningstabellen, bør du gjøre følgende: Trekk
ut støpslet. Vent minst ti sekunder, og sett inn støpslet på nytt.
Hvis feilen gjentar seg, vennligst ta kontakt med ditt kundeinformasjons-senter.

Faksene er av dårlig kvalitet
Feil

Mulige årsak

Løsnig

Faksmaskinen sender eller
mottar blanke ark.

Avsenderen overføret feil (blank) side
av arkene.

Avsenderen må mate inn dokumentet
på riktig mate.

Faksmaskinen er i ustand.

Test faksmaskinen ved å lage en kopi.
Hvis ditt eksemplar er feilfritt, kan det
hende at senderens faksapparat er
defekt. Ring serviceavdelingen om
nødvendig.

Dokumentet inneholder fotografier eller
liten skrift.

Skift oppløsningsinnstillingen til FINE
eller PHOTO.

Dokumentet har dårlig kontrast.

Kontroller dokumentet.

Faksmaskinen er i ustand.

Test faksmaskinen ved å lage en kopi.
Hvis ditt eksemplar er feilfritt, kan det
hende at senderens faksapparat er
defekt. Ring serviceavdelingen om
nødvendig.

Det er papir i arkamteren eller
skanneren er skitten.

Åpne betjeningspanelet og fjern papiret
fra dokumentinnmateren.

Faksmaskinen er i ustand.

Test faksmaskinen ved å lage en kopi.
Hvis ditt eksemplar er feilfritt, kan det
hende at senderens faksapparat er
defekt. Ring serviceavdelingen om
nødvendig.

Varmeskriverhodet er skittent.

Kopiér en svart side helt til stripene
forsvinner.

Faksene er av dårlig kvalitet.

Din faksmaskinen eller
faksmaskinen du sender til
skriver ut svarte linjer.

Din faksmaskinen eller
faksmaskinen du sender til
skriver ut hvite linjer.
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Problemer med å opprette en forbindelse
Feil

Mulige årsak

Løsning

Du får ikke bruke telefon eller
sende fax.

Feil modus for ringemodus.

Skift modus for ringemodus, bruk
funksjon 15.

Du bruker et faksapparat på en privat
avdelingsutveksling og har ikke stilt det
inn i overensstemmelse med dette.

Velg HUSSENTRAL: JA i Funksjon 15.

Dårlig telefonforbindelse.

Prøv på nytt. Send faksen med
redusert hastighet (funksjon 21).

OVERF. FEIL

CHECK
DISPLAY

Feilrapport

IKKE FORBINDELSE

Mottakerens faksmaskin har papirstopp Ring faksmottakeren.
eller er tom for papir.
Linjen til mottakermaskinen er opptatt
eller svarer ikke, eller en annen enhet
svarer.

Prøv igjen senere, eller kontakt
avsenderen/mottakeren for å sjekke.

Faksmaskinen din er ikke riktig
installert, eller kontaktene står ikke
skikkelig i.

Kontroller installeringen av
faksmaskinen.

Faksmaskinen er koblet il et
hussentralsystem.

Kontroller innstillingene i funksjon 15.

Du har koplet telefonledningen til en
stikkontakt merket EXT.

Stikk inn telefonledningen inn i
stikkontakten merket LINE på
faksapparatets fot.

Du har koplet telefonledningen til en
stikkontakt merket EXT.

Stikk inn telefonledningen inn i
stikkontakten merket LINE på
faksapparatets fot.

Din fakskorrespondent har et
faksapparat som ikke kan motta de
vanlige, standard
identifiseringssignalene.

Prøv å sende en faks manuelt: trukk på
DIAL eller HØYTTALER-tasten og slå
faksnummeret. Du vil høre at
oppringingen etableres. Hvis
mottakeren bruker en automatisk
telefonsvareren, vent inntil du hører
tonen etter den forhåndsregisterte
beskjeden og trykk så på START-tasten.

Du har stilt inn det totale antall
ringinger (ANT.RINGINGER:_) på en
for høy verdi. På mange apparat er
etablerings-prosedyren for lang, og
overføringen avbrytes.

Still inn det totale antall ringinger eller
de gebyrfrie ringinger på en lavere
verdi enn 5 i funksjon 31 eller 32 FAX:
EKSPERT.

eller

INGEN TILKOBLING

INGEN SUMMETONE

Du hører ikke summetonen når
du løfter røret av ditt
faksapparat.

opptatt
eller
faksoverføringer avbrytes hele
tiden.

Du kan ikke sende fakser (du
har stilt inn ringesignalene med
EKSPERT-modus).
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REP. MISLYKKET

Annet
Feil

Mulige årsak

Løsning

Kop er blank dokumentet.

Dokument ikke satt riktig inn.

Sett in med forsiden opp.

Skriver- eller søkerfeil.

Serviceavdelingen.

Du hører en tone eller stillhet når Oppringeren prøver å sende en faks.
du løfter telefonrøret av
faksapparatet ditt.

Press the START key. Then replace the
handset.

Du hører en tone eller stillhet når Oppringeren prøver å sende en faks.
du løfter av telefonrøret på en
bitelefon.

Du kan starte faksapparatet ditt ved å
trykke på ∗ og 5 tastene.

Når du løfter av telefonrøret på
en bitelefon hører du ringetonen
i bakgrunnen, eller, avhengig av
type innretning, den aktiverte
utgående beskjeden på din
innebygde telefonsvareren.

Din bitelefon er paralelt koplet.

Trykk to ganger på ∗ tasten for å slå
av summetonen eller den utgående
beskjeden. (se kapittel 4 Faksbryteren/
Bruk av tilleggsinnretninger).

Mottatte dokumenter kommer
ikke til syne som vanlig foran på
faksapparatet.

Papiropphoping.

Lukk opp betjeningspanelet og
blekkfilmdekselet. La papirpåfyllingsklaffen være lukket. Trekk det krøllete
papiret forsiktig ut fra innsiden.

Kun for faksapparat med
innebygd telefonsvareren: Du
har slått på din telefonsvareren
og kan ikke motta fakser.

Du bruker bakgrunnsmusikk.

Ta opp en beskjed uten musikk.

Din utgående beskjed er for lang.

Ta opp en kortere melding (ikke lengre
enn 20 sekunder).

Ditt blekkfilmdeksel er åpent.

Lukk igjen dekselet.

Ett eller flere papirark ble ikke dratt rett
inn.

Lukk opp betjeningspanelet og
blekkfilmdekslet og trekk papiret
forsiktig ut fra innsiden.

lukk papirlokk
SJEKK PAPIR

Du har lagt inn for mange ark (mer enn
50 ark).

SJEKK dokument

ekstern telefon

Et dokument ble ikke dratt rett inn eller
flere dokumenter ble dratt inn på
samme tid.

Lukk opp betjeningspanelet og trekk
papiret forsiktig ut i én retning.

Du bruker nå en bitelefon.

Dette er ikke en feil!
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Servicekode
Funksjon 45 Servicekode brukes for å slette en del eller alle dine forandringer på de fabrikkmessige innstillingene.
Denne funksjonen gjør det mulig for deg å rekonfigurere innretningen delvis eller helt. Det er spesielt nyttig hvis du
har forandret innstillinger og synes at ditt faksapparat ikke reagerer slik du ville.

Denne funksjonen brukes kun når det er absolutt nødvendig. Hvis du er fornøyd med
dine forandringer på de fabrikkmessige innstillingene, bør du bruke denne funksjonen.

Vennligst kjør Enkel Installasjon etter å ha slettet noen eller alle dine innstillinger.
Følgende koder er tilgjengelige for deg:
Kode No. 7117
Denne koden raderer alle dine modifikasjoner i de fabrikkmessige innstillingene. Faksapparatet vil derfor reagere på
akkurat samme måte som ved den første installasjonen.
Kode No. 7140
Når du taster inn denne koden vil alle dine inntastede innstillinger og data bli radert, unntatt:

•
•
•
•
•
•

din personlige utgående beskjed i din telefonsvareren *)
mottatte beskjeder *)
lagrede rask oppringing-numre
lagrede telefonkatalog-numre
navnet ditt
telefonnummeret ditt

Eksempel for bruk av servicekode:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Velg funksjon 45.

45 servicekode

Tast OK.

KODE: _

Skriv inn den koden.

kode: 7140

Tast OK.

sikker:

nei

sikker:

ja

FUNCTION

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

OK
FUNCTION

Med PIL VENSTRE/PIL HØYRE-tastene kan du velge om du
virkelig ønsker å slette innstillingene dine. Tast OK for å bekrefte.
Faksapparatet ditt vil bli tilbakeført til dets opprinnelige
konfigurasjon.

15-MAI-98 12:30
*) kun for faksapparat med innebygd telefonsvareren
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FUNCTION

Stell og vedlikeholdsveiledning
Søkerglasset og valsene på faksrullene bør rengjøres for papirstøv og smuss når det trenges.

Før du åpner faksapparatet må du forsikre deg om at du er elektrisk utladet ved f.eks. å
røre metallkappen på et jordet apparat, et vannrør eller et sentralvarmeapparat.
Bruk en myk, lett fuktet dunfri klut med litt alkohol (96%). Du kan også bruke en
spesialklut for rengjøring av faksapparat som finnes i handelen. Pass på at det ikke
kommer fuktighet inn i innretningen.

Tilsøling ved kopiering eller sending av faksbeskjeder
Rengjør søkerglasset, søkervalsene, dokumentmatervalsen og gummikanten under dekselet

Lukk opp betjeningspanelet ved å sette det opp ved fordypningen i midten. Hvis
du hører et lett klikk, er panelet smekket igjen.

Tørk søkerglasset (B) og gummikanten (D) med en klut.
Snu dokumentmatervalsen (A) forsiktig for hånd og tørk den forsiktig med kluten.

A
B
C
D

FINE/PHOTO

Hold nede FINE/PHOTO-tasten på betjeningspanelet: søkervalsen
(C) vil begynne å dreie. Da kan du rengjøre søkervalsen jevnt ved å
la kluten gli lett over den.
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GJ0R REN VALSEN

Tilsøling ved mottatte faksbeskjeder
Rengjør skrivervalsen

Hvis papirmatermekanismen inneholder papir, vennligst fjern det.

2
1. Åpne betjeningspanelet som beskrevet ovenfor (1).

1

2. Lukk så opp blekkfilmdekselet ved å trykke begge de blå utløserarmene
tilbake samtidig med begge hender og deretter slå blekkfilmdekselet bakover
(2).

1

Bruk en klut som beskrevet ovenfor, tørk over den grå skrivervalsen (E). For å
rengjøre hele valsen, drei den for hånd.
Når rengjøringen er ferdig, lukk igjen blekkfilmdekselet og betjeningspanelet.

Ikke bruk rensemidler for faks tilgjengelige i handelen som dras automatisk gjennom
apparatet. Hvis du gjør det kan du skade ditt faksapparat!

FEILSØKING

E
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A
BC

10 Tillegg

Tekniske spesifikasjoner
Kompatibilitet
Tilkoblingstype
Flashtid
Dokumentstørrelse

Papirformat
Største skannebredde
Oppløsning

Fotomodus
Kontrast kontroll
Kopiering
Kompresjonsmetode
Protokoll
Modemhastighet
Lydnivå
Utskriftsmetode
Fakspapir
Dokumentmater
Faksbryter
Dimensjoner
Vekt
Strømforbruk

Strømforsyning
Lagringstid for tale
Høyttalerenhet
Tillatt brukermiljø
Anbefalt brukermiljø

ITU Group 3
ekstern linje(PSTN)/intern linje(PABX)
ekstern linje: 100 ms
intern linje(PABX): 100 ms
bredde:
ett ark 148 - 217 mm
flere ark 148 - 217 mm
lengde:
ett ark 100 - 600 mm
flere ark 148 - 297 mm
tykkelse: ett ark 0.05 - 0.2 mm
flere ark 0.08 - 0.12 mm
A4 210 x 297 mm, 80g
216 ± 1 mm
vannrett:
8 punkter/mm (200 dpi)
loddrett:
standard
3.85 linjer/mm
fin
7.7 linjer/mm
16 gråtoner (faksmaskin uten telefonsvarer integrert)
32 gråtoner (faksmaskin med telefonsvarer integrert)
automatisk
fin og foto oppløsning
MH, MR
V29, V27ter, V21
9600/7200/4800/2400 bps
ventemodus: <30dB
kopieringsmodus: < 53 dBA
Bleekfilm skriver
standard A4 papir 210 x 297 mm
opp til 10 ark
DAG/NATT/IDSMÅLER
357 x 253 x 100 mm (160)
ca. 3,5 kg
ventemodus: ca. 3W
ringe: ca. 5W
sending av standard ark: ca. 20W
mottak av standard ark: ca. 35W
230V / 50Hz
15 minutter
ja
Temperatur: 5 - 40 grader C
Relativ fuktighet: 15 - 85 % (Kondenserer ikke)
Klar til bruk:
Temperatur: 17 - 28 grader C
Relativ fuktighet: 20 - 80 % (Kondenserer ikke)
I avslått stilling (ingen strøm tilkoplet og fargefilm montert):
Temperatur: 0 - 45 grader C
Relativ fuktighet: 15 - 85 % (Kondenserer ikke)
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Ordliste
En "blekk" dekket folie (samme som fargebånd) for trykk på normalt
papir.

Dokument

Den skriftlige meldingen (dokumenter) du vil fakse til en mottaker.

DTMF

Forkortelse for Dual Tone Multiple Frequency. Ved hjelp av dette signalet
kan du starte mottak av en faks fra en tilleggstelefon som støtter
tonesignalisering.

Hussentral (PABX),
kode for ekstern linje

Hussentralsystemer er vanlig i alle større firmaer. De gir mulighet for et
internt telefonnett. For å koble til det ordinære telefonnettet, må du først
slå en kode for ekstern linje.

Hustelefonsystem (HTS)

Mange private husstander har installert et hustelefonsystem. Slike
systemer gir muligheter for intern kommunikasjon på én telefonlinje.

Innkommende melding

Melding som kan legges inn etter pipetonen når telefonsvareren er slått
på.

Papir

Standard A4 Papier 210 x 297 mm, 80 g/m²

paralell

Når mer enn ett apparat er koplet sammen slik at spenningen over dem
er lik (landsavhengig)

Polling

Du kan hente ut dokumenter som er klargjort for overføring fra en
ekstern maskin.

Pulssignalisering

Den gamle ringemodusen benytter pulssignalisering. Hver nummertast er
tilordnet et bestemt antall pulssignaler.

Senderidentifikasjon

På de fleste maskiner kan brukeren legge inn navn og nummer. Denne
senderidentifikasjonen blir skrevet på faksene som mottakeren får, og
det vises også displayet på mottakerens maskin.

serie

Når mer enn ett apparat er koplet etter hverandre slik at strømmen går
gjennom hver enhet og at spenningen fordeler seg over hver enhet
(landsavhengig)

TAM

Forkortelse for Telephone Answering Machine.

Tilleggsutstyr, tilleggstelefon

Du kan bruke maskinen sammen med tilleggsutstyr som telefoner,
telefonsvarer osv. på én telefonlinje. For å unngå interferens må du bruke
bestemte innstillinger.

Tonesignalisering

Tonesignalisering er den moderne ringemodusen. Hver nummertast er
tilordnet et unikt tonesignal.

Utgående melding (OGM)

Fabrikken har allerede spilt inn en utgående melding. Når
telefonsvareren er på, vil den som ringer høre denne meldingen etterfulgt
av en pipetone.

Valg av automatisk
eller manuelt mottak

Mottaksfunksjonen analyserer innkommende samtaler og avgjør om det
er en. Vanlig samtale eller en faksoverføring. Hvis du har valgt
automatisk mottak, vil faksen mottas automatisk uten bruk av lydsignaler.
Hvis du har valgt manuelt mottak, er mottaksfunksjonen ikke aktivert og
fakser kan bare mottas ved å trykke START.
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Stikkordregister
A
Aktiver
tidmåler modus 23
Andre enheter
Easylink 56
innstilling 56
koble 17
samtaleoverføring 39
seriekopling eller
paralellkopling? 25
Automatisk videresending
av meldinger ¹) 50

B
Basisstasjonen til trådløs
telefon
riktig plassering 10
Beskjeder ¹)
automatisk videresending
50
avspillingen 49
innspillingstid 49
memos 52
slette 50
volum 49
Beskrivelse
av faksapparat 8
Betjeningspanelet ²) 2
Betjeningspanelet ¹) 3
Blekkfilmen
fjern den gamle 14
sett inn nye 14
veksle 13
Blinke
PLAY/PAUSE-tasten ¹)
47
Bruke
andre enheter 25
tastene for rask
oppringing 35
TELEFONKATALOG
tasten 37
Brukermiljø (temperatur,
relativ fuktighet) 68

D
Dag modus
paralell 30
pil på displayet 9
serie 26
Dato
slik taster du inn 19
Deaktiver
tidmåler modus 23
Dempe mikrofonen 38
Displayet
Faxmottak: *5 56
Overføring: *0 56
Paral. linje: ** 56
språk 19
tidmåler 23

Help tasten 57
trykk ned i minst 2
sekunder 16
Høyttalende samtale 38
Høyttaler
lydstyrken 22
stille - paralell ¹) 33
stille - serie ¹) 29
Hurtig polling 43

DMM ¹)
å motta fakser i minnet
46
pil på displayet 9
Dokumentmatervalsen
rengjør 66

E
Easy Link 56
Ekspert modusen 58
Eksterne telefonsvarer
koble 17
Ekstra enheter
bruk 25
Easylink 56
instelling 56
koble 17
samtaleoverføring 39
Enkel installasjon 16

I

F
Faksbryteren 23
dag modus (paralell) 30
dag modus (serie) 26
faksmottak: Ekspert 58
funksjonalitet 23
natt modus paralell ²) 32
natt modus paralell ¹) 33
natt modus serie ²) 28
natt modus serie ¹) 29
tilgjengelige alternativer
23
Fakse til underadresser 44
Faksjournal 45
Feilrapport øverføringsrapport 46
Feilsøking 62
Fine oppløsning
kopiering 56
pil på displayet 9
sende en faks 42
Fjern
den gamle blekkfilmen
14
papiret 16
Fjernstyring ¹) 54
klargjøre maskinen 54
Forbedre bildekvaliteten 42
Formatkompresjon 45
Funksjonene
liste 4
viktige innstillinger 19

G
Garanti 73
Generelt funksjonsoverblikk
4
Gummikanten under deksel
rengjør 66

H
Halvert overføringshastighet
46
Handsfree 38

Indikator for
oppringingsgebyr
koble 17
Informasjon
for sikker installasjon og
for sikker bruk 6
Innføring av papir 15
Installering 10
enkel installasjon 16
koble andre enheter til
samme kontakt 17
koble telefaksen til en
hussentral (PABX) 18
koble telefaksen til et
hustelefonsystem 17
koble telefaksen til
telefonkontakten 11
koble telefonrøret til
maskinen 11
kopling av spiralledningen
til telefonrøret 11
maskinen til
strømforsyningen 12
plassering av
basisstasjonen til
trådløs telefon 10
riktig plassering 10
Internt memo/"notisblokk" ¹)
53

J
Justere innspillingstid ¹) 49

K
Klargjøre maskinen for
fjernstyring ¹) 54
Klokkeslett
slik taster du inn 19
Koble
andre enheter til samme
kontakt 17
faksapparatet 11
maskinen til
strømforsyningen 12
paralell 25
serie 25
spiralledningen til til
telefonrøret 11
telefaksen til en
hussentral (PABX) 18
telefaksen til et
hustelefonsystem 17

¹ kun for faksmaskin uten telefonsvarer integrert
² kun for faksmaskin med telefonsvarer integrert
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telefonrøret til maskinen
11
til telefonkontakten 11
Kode
Easy Link 56
fjernstyring ¹) 54
servicekode 65
VIP ¹) 52
Konfigurasjon
paralell 30
serie 26
Kopiering 56
legge inn dokumenter 40

L
Lagre
et
raskoppringingsnummer
34
numre og navn med
funksjon 16 36
numre og navn med
telefonkatalog-tasten
36
Legge inn dokumenter 40
Lydstyrken
på høyttaleren 22
på ringesignalet 22

M
Memo ¹)
internt 53
Mikrofonen
å dempe 38
Minnet 46
Modemer
koble 17
Mottar en faks
*5 (easylink) 56
dag modus (paralell) 30
dag modus (serie) 26
Ekspert modusen 58
manuelt 24
natt modus paralell ¹) 33
natt modus serie ¹) 29
via datamaskinen/
modemer - paralell 30
via datamaskinen/
modemer - serie 26
Mottas en fax
natt modus paralell ²) 32
natt modus serie ²) 28

N
Natt modus
paralell²) 32
paralell¹) 33
pil på displayet 9
serie ²) 28
serie ¹) 29
Navn og nummer
slette 37
Navnet ditt
rette feil 20

O
Oppføringer
slette 37
Oppløsning (FINE/PHOTO)
42
Oppringingens varighet
fram på displayet 34
Ordliste 69
Overblikk
betjeningspanelet ²) 2
betjeningspanelet ¹) 3
over alle funksjonene 4
Overføring: *0 56
Overføringsrapport feilrapport 46
Oversikt
av faksapparat 7

rette feil inntastinger 21
skrive ut en liste 58
Rengjør faksmaskinen 66
Repetering 34
Rette feil inntastinger 21
Ringe 34
oppringingens varighet
fram på displayet 34
Ringesignaler
lydstyrken 22
velge 22

S

Samtaleoverføring 39
fra en bitelefon til
faksapparatet 39
fra faksapparat til en
bitelefon 39
Sende
dokumenter 41
en faks under en
telefonsamtale 42
fakser 40
legge inn dokumenter 40
Sending
senere 44
P
Senere sending 44
PABX
Serie konfigurasjon 26
koble 18
Dag modus 26
Papir 68
Natt modus ²) 28
fjerne 16
Natt modus ¹) 29
innføring 15
Servicekode 65
Papirløst faksmottak 46
Sett inn
Papiropphoping 16
den nye blekkfilmen 14
Paral. linje: ** 56
Signalisering
Paralell konfigurasjon 30
tone eller puls 13
Dag modus 30
Sikkerhetsinstruksjoner 6
Natt modus ²) 32
Skrivervalsen
Natt modus ¹) 33
rengjør 67
Photo oppløsning
Slå av
kopiering 56
telefonsvareren ¹) 24, 47
pil på displayet 9
Slå på
sende en faks 42
telefonsvareren ¹) 24, 47
Plassering
Slette
av basisstasjonen til
beskjeder ¹) 50
trådløs telefon 10
instellinger 65
av telefaksen 10
lagrede oppføringer 37
Polling
Slik taster du inn
mottak 43
klokkeslett og dato 19
send 44
navnet ditt 20
til underadresser 44
nummeret ditt 20
Problemer
språk i displayet og på
sannsynlige årsaker og
rapporter 19
løsninger 62
Snakke etter en
telefonnummeret 73
faksoverføring 42
Pulssignalisering 13
Snakke med frie hender 38
Søkerglasset
R
rengjør 66
Rapporter
Søkervalsene
Språk på rapporter 19
rengjør 66
Rask oppringing 34
Spille av beskjeder ¹) 49
å bruke tastene for rask
Spille inn
oppringing 35
en telefonsamtale ¹) 51
lagre et
en utgående melding ¹)
raskoppringingsnummer
47
med navn 34

Språk i displayet og på
rapporter 19
Standardkonfigurasjon
paralell 30
serie 26
Stell og
vedlikeholdsveiledning
66
Strømforsyningen
koble maskinen 12

T
Tekniske spesifikasjoner 68
Telefaksen 40
Telefoner
koble ekstra telefoner 17
Telefonkatalog 35
å bruke TELEFONKATALOG tasten 37
lagre numre og navn med
funksjon 16 36
lagre numre og navn med
telefonkatalog-tasten
36
rette feil inntastinger 21
skrive ut en liste 58
Telefonrøret
koble spiralledningen 11
koble til maskinen 11
Telefonsamtale
sende en faks 42
Telefonsvareren ¹) 47
automatisk videresending
av meldinger 50
beskjeder for oppringeren
53
beskjedvolum 49
eksternt memo/bare
telefonsvarer 52
justere innspillingstid 49
pil på displayet 9
Slå på/av 24
slå på/av 47
slette beskjeder 50
spille av beskjeder 49
spille inn en
telefonsamtale 51
spille inn en utgående
melding 47
stille
parallell 33
serie 29
VIP kode 52
Tidmåler-modus 23
Tidsmåler modus
deaktiver/aktiver 23
pil på displayet 9
Tillegg 68
Tonesignalisering 13
Trådløs telefon
koble 17
riktig plassering av
basisstasjonen 10
Tusenårskiftet 19
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U
Underadresser
sende en faks 44
Utgående melding ¹)
spille inn 47

V
Veksle
blekkfilmen 13
papir 15
Viktige innstillinger 19
VIP kode ¹)
oppkall selv om
telefonsvareren er slått
på 52
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slik taster du inn 20
Notisblokk ¹) 53
Nummer og navn
slette 37
Nummeret ditt
rette feil 20, 21
slik taster du inn 20
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Deres internasjonale garanti

Kjære kunde,
Takk for at De kjøpte et Philips produkt, som er konstruert og produsert etter høyeste kvalitets drav. Hvis det skulle
oppstå feil på dette Philips produkt påtar vi oss, under en 12 måneder periode fra kjøpsdato å reparere eller erstatte
produktet uten kostnad for Dem. Denne internasjonale Philips garantien utfyller den garanti som er gitt av Deres
handler i det land produktet ble kjøpt og påvirker ikke de lovlige rettigheter De har som kunde.
Philips ansvar gjelder forutsatt at produktet har vært anvendt under normale bruksbetingelser ifølge
bruksanvisningen, og at De kan fremvise original kjøpskvittering / kassalapp som viser kjøpsdato, handlerens navn
samt type- og produksjon nummer.
Philips ansvar gjelder ikke i følgende tilfeller:
· om dokumentene er endret på noe sett eller gjort uleselige.
· om type- eller produksjon nummer på produktet er endret, fjernet eller på annen måte gjort uleselig.
· om inngrep eller reparasjoner er utført av ikke autoriserte serviceverksteder eller personer.
· om skaden er forårsaket av uhell, som lynnedslag, vannskader, brann, feil bruk eller annen utenforliggende årsak.
Vi gjør oppmerksom på at produktet ikke regnes som defekt under denne garanti dersom det blir nødvendig med
modifikasjoner for at produktet skal overholde nasjonale tekniske standarder som gjelder i land som produktet ikke
originalt var konstruert og/eller produsert for. Av den grunn bør det alltid sjekkes om et produkt kan brukes i det
landet som er tenkt.
Dersom Deres Philips produkt ikke fungerer som forutsatt eller er defekt, vennligst kontakt Deres Philips handler
eventuelt vår Kundetjeneste. Hvis De skulle ønske service mens De oppholder Dem i et annet land, kan De ved
henvendelse til Kundetjensten i dette land få oppgitt navn på nærmeste Philips handler. Se den relevante side i dette
heftet som gir opplysning om telefon- og faxnummer til Kundetjenesten i landet.
For å spare Dem for unødvendig besøk hos handleren, ber vi Dem vennligst først lese bruksanvisningen nøye.
Dersom De har spørsmål som Deres handler ikke kan svare på, eller andre spørsmål, kan De skrive eller ringe:

Philips Kundetjenste
Sandstuveien 70
0680 Oslo
NORGE

TILLEGG

Phone: 8001 0780
Fax:
8001 0770
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CE merket bekrefter at produktet oppfyller de krav som stilles av den Europeiske Union.
Av miljøhensyn er denne brukerhåndboken trykket på klorfritt, resikulert papir. Dette svarer til høyeste standard
med hensyn til miljøvennlighet.
All forpakning som følger med faksmaskinen er fremstilt av resirkulert papir og kan dermed resirkuleres etter
bruk. Det som er av plast må kastes på dertil egnet sted.
Faksmaskinen inneholder resirkulerbare materialer. Når tiden er inne for utskifting, ta kontakt med myndighetene
m.h.t. regelværket.
Med forbehold for tekniske endringer og feil.
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