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Oniso telefonen
Hörlur

Ned
Tryck för  att välja på menyn eller 
för att sänka volymen under samtal.

SOS
Tryck för att ringa ett nödsamtal.

OK 
Tryck för att bekräfta ett menyval 
eller rulla numret i fönstret.

Telefonbok
Tryck för att öppna.

Siffror/tecken
Tryck för att slå ett nummer eller 
skriva in tecken.

Återuppringning
Tryck för att slå om det senast 
slagna numret.

Internt samtal
Tryck för att ringa, besvara och 
avsluta interna samtal eller för att 
vidarebefordra samtal till en annan 
telefonlur.

Fönster
I fönstret visas vad som sker.

Upp
Tryck för att välja på menyn eller

för att höja volymen under samtal
eller för att ta bort ett tecken när

du anger ett nummer eller namn.

Högtalare
Tryck för att koppla på eller stänga

av högtalaren.

Till/från
Tryck för att ringa, svara eller

avsluta samtal.

Återuppringning/Meny
Tryck för att aktivera eller avsluta

menyläge, samt för
återuppringning.

Samtalslista
Tryck för att kontrollera

samtalslistan.

Mikrofon

Philips strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter och tjänster, och förbehåller sig därför rätten att 

Copyright © Philips 1998 - med ensamrätt

utan förvarning ändra specifikationerna i denna instruktionsbok. 
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Oniso Memo
Hörlur

Ned
Tryck för  att välja på menyn eller 
för att sänka volymen under samtal.

Meddelandefunktion
Tryck för att använda 
meddelandefunktionen.

OK 
Tryck för att bekräfta ett menyval 
eller rulla numret i fönstret.

Telefonbok
Tryck för att öppna.

Siffror/tecken
Tryck för att slå ett nummer eller 
skriva in tecken.

Återuppringning
Tryck för att slå om det senast 
slagna numret.

Internt samtal
Tryck för att ringa, besvara och 
avsluta interna samtal eller för att 
vidarebefordra samtal till en annan 
telefonlur.

Fönster
I fönstret visas vad som sker.

Upp
Tryck för att välja på menyn eller

för att höja volymen under samtal
eller för att ta bort ett tecken när

du anger ett nummer eller namn.

Högtalare
Tryck för att koppla på eller stänga

av högtalaren.

Till/från
Tryck för att ringa, svara eller

avsluta samtal.

Återuppringning/Meny
Tryck för att aktivera eller avsluta

menyläge, samt för
återuppringning.

Samtalslista
Tryck för att kontrollera

samtalslistan.

Mikrofon
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Telefonfönstret

När: 

Endast Oniso Memo:

Basstationens indikatorlampa:
Se “Lampan på basstationen” sidan 30 för ytterligare information.

M visas - telefonen är i menyläge.

P visas - telefonen är i telefonboksläge.

t visas - samtal pågår.

blinkar - någon ringer på den externa linjen.

U visas - det finns nya samtal på samtalslistan sedan din senaste avlyssning.

h visas - telefonens högtalare är på.

b visas - telefonen laddas på basstationen.

- batteriet laddas ur när den inte är ansluten till basstationen.

A visas - telefonen är utanför basstationens räckvidd.

- telefonen är nästan utanför basstationens räckvidd.

- telefonen är inte ansluten till någon basstation.

- basstationen är inte aktiverad.

E visas - du har inte lyssnat av de inkommande samtalen på
  meddelandefunktionen.

l visas - meddelandefunktionen är påkopplad.

- du har tryckt på r för att manövrera meddelandefunktionen.

blinkar - meddelandefunktionen tar emot ett samtal.

Dessa symboler 
visar vilken 
telefonfunktionsom 
är aktiv.

På denna rad i 
fönstret visas 

upp till 10 siffror 
eller tecken.
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Innehållsförteckning2

Innehållsförteckning
Säkerhetsföreskrifter 4

Installera Oniso 5
Ansluta telefonen 5

Placering av basstationen 5
Ansluta basstationen 5

Ladda telefonen 6
Sätta i batterier 6
Telefonen laddad 7
Telefonen urladdad 7

Prova telefonen 7

Använda Oniso 8
Ringa ett samtal 8
Besvara ett samtal 9
Återuppringning av senast slaget nummer 9
Justera hörlursvolymen 9
Använda telefonens högtalare 9

Samtalslistan 10
Nummerpresentation 10
Samtalslistans funktioner 10

Kontrollera samtalslistan 11
Ring från samtalslistan 11
Ta bort en post från listan 11
Skapa en telefonbokspost från samtalslistan 11
Få tillgång till meddelandefunktionen från samtalslistan (Onisoo Memo) 11

Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo) 12
Ställa in meddelandefunktionen 12

Spela in ett svarsmeddelande 12
Ställa in dag och tid 13

Använda meddelandefunktionen 14
Koppla på meddelandefunktionen 14
Stänga av meddelandefunkionen 14
Fånga upp ett samtal 14
Filtrera samtal 15
Lyssna på mottagna meddelanden 15
Radera meddelanden 16

Anpassa meddelandefunktionen 16
Ange en fjärrstyrningskod 16
Ändra antalet ringsignaler 17
Aktivera och inaktivera inspelning av meddelanden 18

Avancerade meddelandefunktioner 18
Spela in ett lokalt meddelande 18
Koppla på meddelandefunktionen via fjärrstyrning 19
Ringa till meddelandefunktionen via fjärrstyrning 19
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Innehållsförteckning 3

 Anpassa telefonen 20
Aktivera menyläget 20
Välja ringmelodi och volym 20

Telefonens ringmelodi 20
Basstationens ringmelodi 20

Batterisparläge 21
Aktivera batterisparläget 21
Inaktivera batterisparläget 21

Telefonboken och nödsamtalsnummer 22
Telefonboken 22

Spara ett namn och nummer i telefonboken 22
Ange tecken med knappsatsen 22
Ringa ett samtal från telefonboken 23
Radera namn och nummer ur telefonboken 23

Nödsamtalsnummer (Onisoo 6311) 23
Lagra ett nödsamtalsnummer - SOS 23
Ringa nödsamtalsnumret 24

Avancerade funktioner 25
Sätta in automatiska uppringningspauser 25
Registrera en ny telefon till basstationen 25
Ändra namn på basstationen 26
Samtal väntar 26
Aktivera Baby Sit-funktionen 26
Registrera en telefon till flera basstationer 26

Välja basstation 27
Koppla bort en telefon 27

Anslutning till PABX 28
Välja nättyp 28
Val av återuppringningsintervall (knapp R) 28

Tips och underhåll 29
Ljudsignaler och ringmelodier 29
Lampan på basstationen 30
Felsökning för telefonen 30
Felsökning för meddelandefunktionen (endast Onisoo Memo) 31
Skötsel av telefonen 32
Ta ur batterier 32
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4

Säkerhetsföreskrifter
Denna produkt får bara användas i länder där den föreskrivna myndigheten har 
utfärdat ett giltigt tillstånd. Bevis på detta tillstånd ska finnas i form av en etikett på 
basstationens baksida.

Märket  som återfinns på produkten garanterar att den följer de tekniska 
föreskrifterna för användarsäkerhet och elektromagnetiska störningar som var 
gällande vid godkännandedatumet, i enlighet med EU-direktivet nr N°91/263/EEC.

Strömförsörjning
Denna produkt kräver en nätspänning på 230 V enfas växelström, undantaget
IT-installationer som definierats i standarden EN 60-950.

Varning!
Nätkomponenterna är klassificerade som överdimensionerade enligt kraven i 
standarden EN 60-950.

Det enda sättet att bryta strömmen till produkten är att dra ut nätkabeln ur 
nätuttaget. Se till att nätuttaget finns i närheten av apparaten och att det alltid är 
lättåtkomligt.

För att kunna ringa samtal vid strömavbrott, är det det rekommenderat att den här 
telefonen används som ett komplement till en annan telefon som inte behöver 
direktanslutas till elnätet.

Anslutning av telefonen:
Nätspänningen för dessa nätkomponenter klassificeras som TNV-3 
(Telecommunication Network Voltages, vilka definieras i standarden EN 60-950).

Säkerhetsförebyggande åtgärder:

• Se till att telefonen inte kommer i kontakt med vatten.

• Öppna inte telefonen eller basstationen. Detta kan medföra att du utsätter dig för 
starkström. Kontakta vår serviceverkstad vid alla reparationsbehov.

• Laddnings- eller batterikontakterna får inte komma i kontakt med ledande 
material som till exempel nycklar, gem, ringar, armband etc.

• Kontrollera att du sätter i batterierna med rätt polaritet (se sid 6).

Met följande tillbehör till telefonen
• 1 sladdlös telefon 
• 1 basstation
• 1 nätkabel
• 1 telekabel
• 1 instruktionsbok
• 2 standard AA/R6 uppladdningsbara batterier
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Installera Oniso 5

Installera Oniso

Ansluta telefonen

Placering av basstationen
• I syfte att minimera eventuella störningar till eller från andra elektroniska 

apparater som till exempel telefoner, TV-apparater, datorskärmar etc bör 
basstationen placeras minst 50 cm från all annan elektronisk utrustning.

• Placera basstationen på en plan yta; exempelvis ett bord.

• Placera inte basstationen i ett fuktigt rum.

• Placera inte basstationen nära en het värmekälla.

Telefonens räckvidd är beroende av omgivningen. Stora hinder som exempelvis 
betongväggar eller metallföremål (fönster- och dörrkarmar, avbalkningar etc) 
minskar kommunikationsavståndet mellan basstationen och telefonen.

Räckvidden kan förbättras genom att placera basstationen högre än telefonen (dvs 
på övervåningen).

Ansluta basstationen
Kontrollera att det finns ett 230 V nätuttag i närheten av basstationen.
   

2 Steg två 

Anslut nätkabelns ena 
ände till basstationen 
och dess andra ände 
till ett nätuttag.

Anslut telekabelns 
ena ände till bassta-
tionen och dess andra 
ände till ett telefon-
jack.

1 Steg ett 

2 1
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Installera Oniso6

Ladda telefonen
Telefonen aktiveras av två uppladdningsbara AA/R6- batterier.  Vid behov av 
batteribyte, måste du använda följande batterier: PHILIPS R6 NC-P, Saft RC6. 
Använd enbart uppladdningsbara batterier NiMh. Om inte  dessa instruktioner 
följs, gäller inte tillverkarens ansvar.

Sätta i batterier

Skjut batterilocket nedåt och ta loss det.

Sätt i batterierna såsom visas.

Sätt tillbaka batterilocket.

1

2

3

1 2

3
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Installera Oniso 7

Telefonen laddad
Innan du använder telefonen första gången bör batteriet laddas minst 16 
timmar. Detta hjälper till att förlänga batteriets livslängd.

Ladda batteriet genom att placera telefonen i basstationen. Symbolen b visas i 
fönstret som indikation på att batteriet laddas.

När symbolen b försvinner är batteriet fulladdat.

Basstationen måste vara ansluten till ett nätuttag via den medföljande nätkabeln.

Telefonen urladdad
Några sekunder innan telefonen är helt urladdad visas symbolen b  i 
telefonfönstret.

Kort därefter stängs telefonen automatiskt av. Innan du kan använda den igen 
måste den laddas.

Prova telefonen
När telefonen är installerad kan du prova att ringa ett samtal.

• Tryck på t på telefonen. Symbolen t visas i fönstret och en kopplingston hörs.
• Slå numret. Siffrorna visas i fönstret och kopplingstonen upphör.

Om det uppstår något problem, kontrollera att telekabeln är ansluten till 
telefonjacket och till basstationen, basstationen är ansluten till ett nätuttag och 
lampan på basstationen lyser.

Tips
- Placera telefonen i basstationen regelbundet så att den alltid är
  ordentligt laddad.
- Knappsatsen kan vara vänd nedåt eller uppåt.  Ringsignalen är högre
  när knappsatsen är vänd neddåt.
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Använda Oniso8

Använda Oniso

Ringa ett samtal
Direktsamtal

Tryck på t på telefonen.
Symbolen t visas i fönstret och en kopplingston hörs.

Slå numret med knappsatsen.
Siffrorna visas i fönstret.
Om numret är längre än 10 siffror rullas siffrorna åt vänster i fönstret så att de 
sista siffrorna visas.

Om du vill lägga på, trycker du på t eller sätter tillbaka telefonen på 
basstationen.
Samtalslängden visas i minuter och sekunder under fyra sekunder.

Slå numret innan uppringning

Med denna metod kan du korrigera numret innan du ringer upp.

Slå numret (upp till 23 siffror) innan du trycker på t. Du kan radera 
den senast slagna siffran i numret med + om du behöver korrigera 
det.
Om numret är längre än 10 siffror rullas siffrorna åt vänster i fönstret så att de 
sista siffrorna visas.

   

Tryck på t på telefonen.
Numret slås automatiskt.

Du kan också trycka på H. Högtalaren aktiveras och numret rings upp.

Om du vill lägga på, trycker du på t eller sätter tillbaka telefonen på 
basstationen.
Samtalslängden visas under fyra sekunder.

1

2

3

1

Tips
Om du vill se alla siffror som du slagit hittills i numret trycker du på 
o. Numret rullas åt vänster om det är längre än 10 siffror.

2

3
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Använda Oniso 9

Besvara ett samtal
När någon ringer till dig hörs en ringsignal på basstationen och telefonen, symbolen 
t blinkar i telefonens fönster och den gröna lampan på basstationen blinkar.

Tryck på knappen t på telefonen.
Symbolen t slutar blinka visas. Den gröna lampan på basstationen 
fortsätter att blinka för att visa att ett samtal pågår.
Du kan också trycka på H. Högtalaren aktiveras och du kan besvara 
samtalet.

Om du vill lägga på, trycker du på t eller sätter tillbaka telefonen på 
basstationen.
Samtalslängden visas under fyra sekunder.

Återuppringning av senast slaget nummer
Direkt återuppringning

Tryck på t på telefonen. Vänta på kopplingston.

Tryck på B på telefonen.
Det senast slagna numret visas i fönstret och rings automatiskt upp.

Återuppringning med nummerkorrigering

 Tryck på B på telefonen.
Det senast slagna numret visas i fönstret. Du kan använda  + om du 
behöver korrigera numret.

Tryck på t på telefonen.

Justera hörlursvolymen
Du kan justera volymen i hörluren under samtal genom att trycka på + eller -.

Du kan välja mellan tre ljudnivåer. Den ljudnivå du ställer in används i alla samtal 
tills du ställer om ljudnivån. 

Använda telefonens högtalare 
Telefonen är utrustad med en högtalare som gör det möjligt för flera personer att 
lyssna på ett samtal.

Tryck på H under samtalet.
Samtalet kan avlyssnas via högtalaren på telefonens baksida.

Du kan justera ljudvolymen genom att trycka på + eller - när 
högtalaren är på.

Stäng av högtalaren genom att trycka på H igen.

1

2

1

2

1

2

1

2

3
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Samtalslistan10

Samtalslistan

Nummerpresentation
Oniso är utrustad för nummer eller namnpresentation av inkommande samtal från 
nätverket.  För att kunna använda nummerpresentationens funktioner måste du ha 
telebolagets tjänst nummerpresentation.

När telefonen ringer visas numret eller namnet på det inkommande samtalet på
telefonen om det finns tillgängligt på nätverket.  Om numret finns lagrat i
telefonboken med tillhörande namn visas även namnet. För att visa namnet måste
telefonnumret lagras med riktnumret.

Samtalslistans funktioner
Oniso kan lagra upp till 20 obesvarade nummer .  Varje post i samtalslistan 
innehåller:

• det inkommande samtalets nummer (upp till 23 siffror)
• namnet på den som ringer om det finns lagrat i telefonboken (upp till 10 tecken)
• antalet gånger ett nummer har ringt (upp till 9 gånger)

Om ett samtal tas emot, antingen av dig eller meddelandefunktionen, kommer inte 
samtalets nummer att lagras i samtalslistan.

Om samma nummer ringer flera gånger kommer endast det senaste att 
lagras i listan.

Symbolen  U visas på telefonen när det finns nya poster i listan.

När samtalslistan är full tas den äldsta posten bort även om du inte har läst den.

Samtalslistan försvinner inte om basstationen stängs av.

Du kan kontrollera samtalslistan och sedan ringa tillbaka till numren direkt från 
listan eller ta bort numren. Du kan även skapa en telefonbokspost direkt från 
samtalslistan.
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Samtalslistan 11

Kontrollera samtalslistan
Du kan endast kontrollera samtalslistan när telefonen visar basstationens namn 
och telefonens nummer (Standby-läge).

Tryck på U för att aktivera samtalslistan sedan + eller - för att 
bläddra genom listan.

Tryck på o för att hoppa mellan numret, namnet (om det finns), 
antalet ringda gånger och alternativet '(/06* (trycker du o efter 
'(/06* tas posten bort).

Tryck på U för att avsluta samtalslistan.

Obs:
Posten anses oläst tills “antalet ringda gånger” visas.

Ring från samtalslistan
När du kontrollerar en post i samtalslistan kan du slå det numret direkt.

Tryck på t eller H för återuppringning av det aktuella numret som 
visas på listan.
Numret rings upp automatiskt.

Ta bort en post från listan
När du kontrollerar en post i samtalslistan kan du välja att ta bort den.

Tryck på o tills '(/06* visas. Tryck på o igen.
Posten tas bort och nästa visas.

Skapa en telefonbokspost från samtalslistan
När du kontrollerar en post i samtalslistan kan du automatiskt kopiera posten till 
telefonboken såvida telefonboken inte är full.

Tryck på P,  ange ett namn (max 10 tecken) och tryck sedan på o.
Posten kopieras även om numret redan finns i telefonboken eller om namnet 
levererades av nätverket.

Observera att du kan avbryta kopieringen genom att trycka på P istället för o.

Få tillgång till meddelandefunktionen från samtalslistan
(Oniso Memo)

Om ikonen E  visas när du kontrollerar en post i samtalslistan indikerar det att det 
finns ett tillhörande meddelande till posten. Du spelar upp meddelandet genom att 
trycka på knappen  r.

1

2

3

1

1

1
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo)12

Oniso meddelandefunktion 
(endast Oniso Memo)

Meddelandefunktionen har många olika praktiska funktioner :

• Telefonsvarare utan inspelning av inkommande meddelanden. (Den 
uppringande hör ditt svarsmeddelande, men kan inte lämna något meddelande.) 
Detta är användbart för enstaka korta meddelanden och PM.

• Telefonsvarare med inspelning av inkommande meddelanden. (Den 
uppringande kan lämna ett meddelande efter att ha lyssnat på ditt 
svarsmeddelande.) Du kan ta emot 32 meddelanden inom en total kapacitet av 
fem minuter (inklusive svarsmeddelandet).

Indikering när nya meddelanden har mottagits:
• Indikeringslampan på basstationen blinkar rött tre gånger varannan sekund.

Indikering när meddelandefunktionen tar emot ett meddelande:
• Den gröna indikeringslampan på basstationen blinkar.
• Symbolerna l och t visas i telefonens fönster, tillsammans med 

meddelandets nummer och tiden.

Ställa in meddelandefunktionen

Spela in ett svarsmeddelande
Gör så här för att spela in eller ändra ett svarsmeddelande:

Tryck  på  r för att aktivera meddelandeläget. Om uppspelning av
meddelanden startar trycker du på s. .
r visas.

Tryck på K och sedan på v.
5(&25' visas.

Tala tydligt och nära mikrofonen.
Du har 30 sekunder att tala in ett meddelande.

Tips
Alla grå-blå symboler på knappsatsen avser telefonsvararen 
( Vuppspelning, s stopp, K inspelning etc). 

1

2

3
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo) 13

Tryck på s för att avsluta inspelningen.
En signal hörs när inspelningen avslutas. För att lyssna på ditt inspelade 
meddlande, tryck på knappen v.

Tryck på  r  för att avsluta inspelningsläget.

Obs:
Om en signal hörs innan du har avslutat inspelningen av svarsmeddelandet, så 
talar du antingen för lågt eller för långt ifrån mikrofonen.

Om du vill ändra svarsmeddelandet spelar du helt enkelt över det gamla 
meddelandet så som beskrivs ovan.

Kontrollera svarsmeddelandet 

Tryck på v.
Meddelandefunktionen börjar spela upp meddelandet. Meddelandets datum 
och tid visas. Meddelandefunktionen stoppar automatiskt när uppspelningen 
är slut (en signal hörs).

Tryck på r för att avsluta meddelandeläget.

Ställa in dag och tid 
 Du bör ställa in dag och tid så att meddelandefunktionen kan tidsstämpla 
mottagna meddelanden. När du aktiverar meddelandeläget eller lyssnar på 
meddelanden anges datum och tidpunkten.

I händelse av strömavbrott måste inställningen göras om.

Standardinställning: MON 00:00.

Tryck på R, tryck på - tills $16: 6(783 YLVDV och tryck sedan 
på o.

Tryck på - eller + tills '$< 7,0( YLVDV och tryck sedan på o.

Tryck på - eller + för att välja veckodag, tryck sedan på o för att 
bekräfta.

Tryck på - eller + för att välja timme, tryck sedan på o för att 
bekräfta.

Tryck på - eller + för att välja minuter, tryck sedan på o   för att 
bekräfta.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Obs!
Om ett strömavbrott inträffar är dag och tid inställd på MON  00:00 när du kopplar 
på basenheten igen. Efter ett strömavbrott blinkar lampan på basenheten snabbt 
som indikation på att tidsinställningen har raderats.
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo)14

Använda meddelandefunktionen
När du har installerat Oniso och ställt in meddelandefunktionen (ställt in dag och 
tid) är meddelandefunktionen klar att användas.

Koppla på meddelandefunktionen

Tryck på  r för att aktivera meddelandeläget. Om uppspelning av 
meddelanden startar trycker du på s. .  .
r visas. Antal mottagna meddelanden och tidpunkt visas.

Tryck på  ON.
$16: 21 visas. Meddelandefunktionen är nu på.

Tryck på r för att avsluta meddelandeläget.
 r fortsätter att visas som indikation på att meddelandefunktionen är på.

En varningssignal hörs i följande fall:

• Inget svarsmeddelande har spelats in. 12 287 0(6 visas.

• Minnet är fullt. $16: )8// visas.

Stänga av meddelandefunkionen

Tryck på r för att aktiver meddelandeläget. Om uppspelning av 
meddelanden startar tryck på s. 
Symbolen l visas. Antal mottagna meddelanden och tidpunkt anges också.

Tryck på OFF.
Fönstret visar $16: 2)) ($16: 2))). Meddelandefunktionen är nu 
avstängd.

Tryck på r för att lämna meddelandeläget.

Fånga upp ett samtal

Med den aktuella telefonen

Om telefonsvararen har börjat ta emot ett samtal och du vill svara gör du så här:

Tryck på t för att svara.
Meddelandefunktionen stoppar och du kan samtala med den uppringande.

Med en annan telefon

Om en annan telefon (sladdansluten) är ansluten parallellt och du vill svara på ett 
samtal som meddelandefunktionen tar emot gör du så här:
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo) 15

Lyft på luren och tryck två gånger på D på den andra telefonen.
Meddelandefunktionen stoppar och du kan samtala med den uppringande.

Anmärkning:
Tala inte när du tryckt på D.

Filtrera samtal
Om meddelandefunktionen spelar in ett inkommande samtal (telefonens fönster 
visar t och l blinkar samtidigt på samtliga telefoner) kan du lyssna till 
meddelandet innan du bestämmer dig för att svara eller ej.

Tryck på telefonens knapp H .
Symbolen H visas.
Du kan lyssna till inkommande samtal i telefonens högtalare utan att själv 
höras. Meddelandefunktionen fortsätter att spela in samtalet.

Tryck en gång till på knappen H för att avbryta filtreringen utan att ta 
emot samtalet.

Under samtalsfiltreringen kan du justera telefonens högtalarvolym genom att 
trycka på - och +.

Du kan välja mellan tre ljudvolymer: låg, mellan och hög. Volymen är förinställd på 
mellan.

Anmärkningar:
Samtalsfiltrering kan kopplas in på en telefon åt gången.

Om du vill svara på ett samtal under filtreringen trycker du på knapp t.

Lyssna på mottagna meddelanden
Symbolen E på telefonfönstret indikerar att nya meddelanden har tagits emot.

Tryck på r för att aktivera meddelandeläget.
Dag, tidpunkt och antal mottagna meddelanden visas.
Meddelandefunktionen spelar automatiskt upp meddelandena.

Du kan hantera ett meddelande som spelas upp med följande knappar:

Tryck på < om du vill spela upp det aktuella meddelandet igen.
Tryck två gånger på < om du vill höra föregående meddelande igen.
Tryck på > om du vill lyssna på nästa meddelande.

Tryck på s om du vill stoppa uppspelningen av meddelandet.

Tryck på r för att avsluta meddelandeläget.

Anmärkning:
När du lyssnat på alla nyinkomna meddelanden kan du lyssna på samtliga 
mottagna meddelanden (gamla och nya) genom att trycka på V.
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo)16

Radera meddelanden

Radera ett enskilt meddelande

Tryck på r på telefonen.
Dag, tidpunkt och antal mottagna meddelanden visas.
Meddelandefunktionen spelar automatiskt upp meddelandena.

Tryck på x när telefonsvararen spelar upp det meddelande som du vill 
radera.
En signal bekräftar att meddelandet har raderats. Visningen av antalet 
mottagna meddelanden uppdateras automatiskt.

Radera alla mottagna meddelanden

Tryck på r och sedan på s .  
Fönstret visar dag och tidpunkt samt antalet mottagna meddelanden.

Tryck och håll ned x i minst 2 sekunder.
En signal bekräftar att alla meddelandet har raderats.

Anpassa meddelandefunktionen
När du har spelat in ett svarsmeddelande och ställt in dag och tid är 
meddelandefunktionen klar att använda. Du kan emellertid också anpassa 
inställningarna efter egna behov.

Du kan göra följande inställningar:

• Definiera en fjärrstyrningskod (5&&� � � � � ).
Se “Ange en fjärrstyrningskod” sidan 16.

• Välja antal ringsignaler innan telefonsvararen startar.
Se “Ändra antalet ringsignaler” sidan 17.

• Välja om den uppringande ska kunna lämna ett meddelande (5(& 21�2))).
Se “Aktivera och inaktivera inspelning av meddelanden” sidan 18.

Ange en fjärrstyrningskod
Du måste ange en kod om du ska kunna använda meddelandefunktionens 
fjärrstyrningsfunktioner från en annan telefon, t ex avlyssna mottagna 
meddelanden när du befinner dig någon annanstans. 

Tryck på R, tryck sedan på - tills $16: 6(783 YLVDV. Tryck på o.

Tryck på - tills 5&& YLVDV�och tryck sedan på o.

Ange en kod med fyra siffror (tex 1234), tryck sedan på o.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på koden.
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo) 17

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Obs!
Om du trycker fel när du anger koden kan du korrigera felet genom att trycka på +.
Om du vill ändra fjärrstyrningskoden upprepar du ovanstående procedur.
Om du vill ta bort fjärrstyrningskoden trycker du, vid steg  ovan, fyra gånger på 
+, sedan på o och slutligen på R. 

Ändra antalet ringsignaler
Du kan ändra antalet signaler som telefonen ska ringa innan 
meddelandefunktionen startar.

Tryck på R, tryck sedan på - tills $16: 6(783 YLVDV.  Tryck på 
o.

Tryck på - tills RINGS visas, tryck sedan på o. .

Tryck på - eller + för att välja 2 RINGS, 3 RINGS, 4 RINGS, 5 RINGS, 
eller TOLL SAVER, tryck sedan på o för att bekräfta ditt val.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Spara-funktionen 72// 6$9(5

Spara-funktionen används när du ringer till meddelandefunktionen med hjälp av 
fjärrstyrning (se “Ringa till meddelandefunktionen via fjärrstyrning” sidan 19).
När 72// 6$9(5 är valt kan du avgöra om något nytt meddelande har tagits 
emot sedan du senast ringde till meddelandefunktionenen.
Om meddelandefunktionen har tagit emot något meddelande svarar den på tredje 
signalen. Om inga meddelanden har tagits emot svarar den på femte signalen.
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Tips
Om det inte finns några meddelanden kan du koppla ned efter 
fjärde signalen; på så sätt behöver du inte betala för samtalet.
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo)18

Aktivera och inaktivera inspelning av meddelanden
Om du inte vill att uppringande ska kunna lämna meddelanden kan du stänga av 
funktionen för inspelning av inkommande meddelanden (5(&25' 2))). 

Om du vill att uppringande ska kunna lämna meddelanden kopplar du på 
funktionen för inspelning av inkommande meddelanden (5(&25' 21).

Vid leverans är inspelning av meddelanden aktiverad.

Tryck på R, tryck sedan på - tills $16: 6(783 YLVDV. Tryck på 
o.

Tryck på - tills 5(&25' YLVDV, tryck sedan på o.

Tryck på - eller + för att välja ON eller OFF, tryck sedan på o för att 
bekräfta ditt val.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på den nya inställnigen.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Avancerade meddelandefunktioner

Spela in ett lokalt meddelande
Det är möjligt att låta meddelandefunktionen lämna ett meddelande till någon som 
har tillgång till meddelandefunktionen. Meddelandet sparas tillsammans med de 
mottagna meddelandena.

Tryck på r för att aktivera meddelandeläget. Om uppspelning av 
meddelanden startar trycker du sedan på s.

Tryck på K och tryck sedan omedelbart på V.
5(&25' visas.

Tala tydligt med ca 10 cm avstånd från telefonens mikrofon.

Avsluta inspelningen genom att trycka på s.
En ljudsignal indikerar att inspelningen avslutats.

Det lokala meddelandet läggs till meddelandena från övriga uppringande, 
och räknas och spelas upp på samma sätt som dessa.

Tryck på r för att avsluta meddelandeläget. 
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Oniso meddelandefunktion (endast Oniso Memo) 19

Koppla på meddelandefunktionen via fjärrstyrning
Innan du kan ringa till meddelandefunktionen med hjälp av fjärrstyrning måste du 
ha definierat en fjärrstyrningskod; se “Ange en fjärrstyrningskod” sidan 16.

Ring upp ditt telefonnummer.  Låt nio signaler gå fram.
Meddelandefunktionen startar och sänder en väntton.

Tryck på * på telefonen och ange din fjärrstyrningskod.

Tryck på 7 och koppla ned.
Meddelandefunktionen är nu klar att ta emot samtal.

Ringa till meddelandefunktionen via fjärrstyrning
Du kan ringa till meddelandefunktionen från valfri telefon genom att helt enkelt 
ringa ditt eget telefonnummer. 

Om meddelandefunktionen inte svarar är minnet fullt eller så är den avstängd.

Ring upp ditt telefonnummer , under svarsmeddelandet trycker du 
sedan på * på telefonen.

Ange din fyrsiffriga kod.
Om det är rätt kod spelas mottagna meddelanden upp.
Om koden är fel upprepas svarsmeddelandet. Tryck en gång till på * och 
knappa in din kod. Efter tre misslyckade försök bryter meddelandefunktionen 
samtalet.

Under samtalet kan du ange fjärrstyningskoder, dvs 1 för att upprepa 
det aktuella meddelandet,  3 för att lyssna på nästa meddelande och 
så vidare (se snabbreferenskortet om fjärrstyrning för mer 
instruktioner).
Oniso telefonen tillåter dig att ange alla fjärrstyrningsfunktioner som finns 
tillgängliga (förutom “Radera alla meddelanden”). Symbolerna på knapparna 
indikerar deras fjärrstyrningsfunktioner, tex  > (knapp 3) för att lyssna till 
nästa meddelande.

Koppla ned för att avsluta samtalet.
Meddelandeffunktionen återgår till det läge den använde innan du ringde, 
förutsatt att du inte trycker på 9 för att stänga av den. Om den var på förblir 
den påkopplad och är klar att ta emot samtal.
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Anpassa telefonen20

 Anpassa telefonen

Med menyläget kan du anpassa vissa av telefonens funktioner efter dina behov.

Aktivera menyläget

Tryck på R på telefonen.
Symbolen M visas och fortsätter visas tills du avslutar menyläget. Det första 
menyalternativet, 3+21(%22., visas i fönstret.

Avsluta menyläget genom att trycka på R en gång till eller t.

Välja ringmelodi och volym
Du kan ändra ringmelodi och volym på både telefonen och basstationen. Det finns 
tre tillgängliga ringmelodier (0(/2'< �, 0(/2'< � eller 0(/2'< �� och tre 
volymval (/28', 62)7 eller 48,(7).

Telefonens ringmelodi

Tryck på R, tryck sedan på - tills  5,1*(56 YLVDV.  Tryck på o.

Tryck på - tills  +$1'6(7 YLVDV� 7U\FN Sn o.

Tryck på + eller - för att bläddra i alternativen för ringmelodier.
Melodin som visas spelas som telefonens ringmelodi tills du bläddrar till en 
annan melodi, eller avbryter menyläget.

Tryck på o för att välja melodi.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på att en melodi har valts.

Tryck på + eller - för att bläddra  i volymalternativen. Tryck på o för 
att välja ett alternativ.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på att en volym har valts. 

Tryck på R när du vill avsluta menyläget.

Basstationens ringmelodi
För att ändra ringmelodi och volym på basstationen, följer du instruktionerna 
för telefonens ringmelodi.  I steg   trycker du på -   tills %$6( visas.
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Anpassa telefonen 21

Batterisparläge
Använd batterisparläget om du använder telefonen på en plats där du inte har 
tillgång till basstationen under en längre tid (upp till en vecka).

Aktivera batterisparläget

 Håll ned o under 2 sekunder.
En ljudsignal hörs och telefonen växlar till batterisparläge.

Obs!
I batterisparläget ringer inte telefonen. Om någon ringer till dig, ringer 
emellertid basstationen.

Inaktivera batterisparläget
• Batterisparläget inaktiveras när du trycker på valfri knapp.

• Batterisparläget inaktiveras också om du placerar telefonen i basstationen. 
Telefonen börjar laddas om så behövs.

1
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Telefonboken och nödsamtalsnummer22

Telefonboken och 
nödsamtalsnummer 

Telefonboken
Varje telefon innehåller en egen telefonbok som rymmer upp till 40 namn och 
tillhörande telefonnummer. Namnen lagras i bokstavsordning i telefonboken.

Spara namn och nummer i telefonboken

Tryck på R , tryck sedan två gånger på o.
1$0(" visas. Ange namnet.
Anmärkning: Om telefonboken är full visas %22. )8//. Du måste radera 
en befintlig post i telefonboken innan du kan spara det nya namnet (se sidan 
23).

Ange det nya namnet (högst 10 tecken) med hjälp av telefonens 
knappsats (se nedan). Tryck på o för att spara det angivna namnet.
180%(5" visas. 

Ange numret med hjälp av telefonens knappsats (högst 23 siffror).
Om du vill sätta en paus i numret (t.ex. efter en utlandkod) trycker du på B.  
Ett bindestreck mellan siffrorna i fönstret visar var pausen ligger.

Tryck på o för att spara numret.
En ljudsignal bekräftar att namn och tillhörande nummer har sparats.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Namn och telefonnummer har nu lagrats i telefonboken.

Ange tecken med knappsatsen
Du kan ange tecken genom att trycka en eller flera gånger på knappen som är 
märkt med önskat tecken. Dessa tecken är graverade på telefonen. Om du vill 
ange två tecken efter varandra som finns på samma knapp måste du åtskilja dem 
genom att trycka på -. Du raderar ett tecken med +.
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Telefonboken och nödsamtalsnummer 23

Om du till exempel vill ange PHILIPS trycker du på följande knappar:

Ringa ett samtal från telefonboken

Tryck på P.
Det första namnet i telefonboken visas.
Om telefonboken är tom visas %22. (037<.

Tryck på + eller - för bläddra i namnlistan i telefonboken.
Om du vill visa numret som tillhör namnet trycker du på o. Numret visas 
och rullas i fönstret om det är längre än 10 siffror. Tryck på o igen om du vill 
återvända till namnet.

Tryck på t för att ringa upp det namn eller nummer som visas.
Om du vill stänga telefonboken utan att ringa trycker du på P igen.

Radera namn och nummer ur telefonboken

Tryck på R,  , tryck sedan på o.

Tryck på - tills 5(029( YLVDV, tryck sedan på o.
Om telefonboken är tom visas %22. (037<.

Tryck på + eller - för att välja namn, tryck sedan på o för att radera 
det.
Både namnet och telefonnumret raderas ur telefonboken.
En ljudsignal hörs och 5(029(' visas.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Nödsamtalsnummer (Oniso6311)

Lagra ett nödsamtalsnummer - SOS
Numret rings automatiskt upp när du trycker på S.

Det inspelade nödsamtalsnumret kan vid behov ändras. Gör så här för att lagra ett 
nödsamtalsnummer:

Tryck på R, tryck sedan på - tills du kommer till 626 . Tryck på o.
Om inget nödsamtalsnummer finns lagrat visas 180%(5" i fönstret, och du 
kan ange ett nummer direkt enligt beskrivningen nedan.
Om ett nödsamtalsnummer redan finns lagrat visas detta nummer i fönstret. 
Du måste radera numret med + innan du kan ange ett nytt.

7 44 - 444 555 444 7 - 7777 o

P H I L I P S
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Telefonboken och nödsamtalsnummer24

Ange numret med knappsatsen (högst 23 siffror).
Om du vill att en paus automatiskt ska göras någonstans i telefonnumret (till 
exempel efter en utlandskod) trycker du på B för att sätta in en paus. Ett 
bindestreck mellan siffrorna i fönstret visar var pausen sätts in.

Tryck på o för att spara det nya nödsamtalsnumret.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på att nödsamtalsnumret har sparats.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Ringa nödsamtalsnumret
Nödsamtalsnumret rings automatiskt upp när du trycker på S.

Obs!
1. S fungerar bara om telefonen är laddad och basstationen är korrekt 

ansluten.
2. Om du inte har angivit något nödsamtalsnummer händer ingenting när du 

trycker på S (det finns inget förprogrammerat nummer).
3. På Oniso Memo finns det ingen SOS-knapp. Det enda sättet att lagra ett 

nödsamtalsnummer är i telefonboken. För att ringa detta nödsamtalsnummer 
följer du anvisningarna i “Ringa ett samtal från telefonboken” på sid 23.
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Tips
Du kan också använda knappen S till att lagra det nummer du oftast 
ringer.
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Avancerade funktioner

Sätta in automatiska uppringningspauser
Oniso kan automatiskt göra en paus efter det första slagna numret. Denna 
funktion gäller endast utgående samtal.

Tryck på R, tryck sedan på + tills 6(783 visas. Tryck på o.

Tryck på - tills 3$86( visas. Tryck på o.

Tryck på - eller + för att välja antingen 21 eller 2)). Tryck på o.
En ljudsignal hörs om den automatiska insättningsläget ändras.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Registrera en ny telefon till basstationen
Så här registrerar du en ny telefon till basstationen:

Koppla ur nätdelen, för att sedan koppla i den igen.

En ljudsignal hörs som bekräftelse på att basstationen är i registreringsläge.  

Flytta den telefon som ska registreras nära  basstationen och tryck på 
R för att aktivera menyläget.

Tryck på + tills 6(783 visas, tryck sedan på o.

Tryck - tills 5(*,67(5 visas, tryck sedan på o.
&2'(" visas.

Ange registreringskoden (denna finns på en etikett med namnet “RC” 
under basstationen). Tryck på o.

Telefonen söker efter en basstation som är i anslutningsläge.
Efter några sekunder visas basstationens namn eller ID-nummer. Fortsätt i 
så fall med nästa steg.
Om ingen basstation hittas visas )$,/(' och du måste försöka igen.
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 Du kan också växla basstationen till registreringsläge med hjälp av en telefon som redan är 
registrerad. I stället för steg 1 ovan gör du så här:

1. Tryck på  R, tryck sedan på +tills 6(783 visas.  Tryck på o.

2. Tryck på - tills  $'' +6 visas.  Tryck på o.

3. Ange registreringskoden (denna finns på en etikett med namnet “RC” under basstationen). 
Tryck på o.
En ljudsignal hörs från telefonen som bekräftelse på att basstationen är i registreringsläge.
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Tryck på R för att avsluta menyläget. 

Anmärkning:
När anslutningssladden dragits ur blinkar basstationens signallampa snabbt 
för att ange att inställning av datum och tidpunkt gått förlorade. Programmera 
om dag och tidpunkt genom att följa anvisningarna på sidan 13.

Ändra namn på basstationen
Tryck på Roch tryck sedan på + tills 6(783 visas. Tryck på o. .    
. .  
Tryck på + tills  %$6( 1$0( visas och tryck sedan på o.
Om basstationen har ett namn visas det. Du kan ta bort det existerande 
namnet genom att använda knappen +. Om basstationen inte har något 
namn visas %$6( 1$0("

Ange ett nytt namn (max 8 tecken) genom att använda knappsatsen (se 
“Ange tecken med knappsatsen” sid 21).

Tryck på o. Tryck på R för att avsluta menyläget.

Samtal väntar
Du kan ta emot ett externt samtal under pågående internsamtal.

Du uppmärksammas på ett annat inkommande samtal genom en speciell 
ljudsignal och genom att symbolen t blinkar i fönstret.

Besvara samtalet:

Tryck på tf  för att avsluta det pågående samtalet.
Telefonen ringer för att indikera det externa samtalet.

Tryck på t eller Hf för att besvara det väntnde samtalet.

Aktivera Baby Sit-funktionen
Med hjälp av Baby Sit-funktionen kan du avlyssna ljud i ett annat rum (till exempel 
hos småbarn). Eftersom Baby Sit-funktionen är en speciell typ av internsamtal, 
behövs två telefoner (av typ Oniso 6816): en som finns placerad i barnets rum, 
och en som du har med dig. For detaljerade upplysningar, se bruksanvisningen for 
extratelefonen.

Registrera en telefon till flera basstationer
Registrera till en ny basstation genom att följa anvisningarna i “Registrera en ny 
telefon till basstationen” page 25.

Viktigt:
Du kan ansluta en telefon till högst fyra basstationer. Om telefonen redan är 
ansluten till fyra basstationer ta bort en av basstationerna.
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Välja basstation
Även om telefonen är ansluten till två basstationer är den bara ansluten till en i 
taget. Om du vill byta ”aktiv” basstation måste du välja en annan basstation varje 
gång, om du inte har valt alternativet $872.

Om du exempelvis använder telefonen på en basstation med namnet ”Hem” och 
nu vill ringa ett samtal på basstationen med namnet ”Kontor”, måste du först välja 
denna basstation.

Tryck på Rtryck sedan på - tills %$6( 6(/ visas. Tryck på o.

Tryck på + eller - tills namnet på den basstation du vill bli kopplad till 
visas eller tills $872 visas.
$872-läget fungerar när det inte sänds någon signal från basstationen till 
telefonen.

Tryck på o.
En ljudsignal hörs i telefonen som bekräftelse på att den söker efter den nya 
basstationen, eller efter den närmaste basstationen om du valde $872.

Tryck på Rf för att avsluta menyläget.

Koppla bort en telefon
Du kan koppla bort vilken telefon som helst som är registrerad till basstationen.

Tryck på R tryck sedan på + tills 6(783 visas.  Tryck på o.

Tryck på - tills 5(029( +6 visas tryck sedan på o.

Välj den telefon som du vill koppla bort med hjälp av+ och -, tryck på 
o.

När &2'(" visas anger du den kod som finns under basstationen, plus 
"RC". Tryck sedan på o.
En ljudsignal hörs i telefonen som bekräftelse på att den valda telefonen har 
kopplats bort.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Om telefonen som du kopplade bort är den du använder, växlar den automatiskt till 
nästa anslutna basstation.
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Anslutning till PABX

Om du använder Oniso på en telefonlinje som är ansluten till en PABX (Private 
Automatic Branch Exchange) i stället för en direkt anslutning till allmänna telenätet, 
kan det vara nödvändigt att ändra vissa telefoninställningar.

Välja nättyp
Om du ansluter Oniso till en PABX kan du behöva ändra nätinställningen på 
telefonen.

Tryck på Rtryck sedan på + tills 6(783 visas.  Tryck på o.

Tryck på - tills 1(7:25. visas tryck sedan på o.

Välj en av de tillgängliga inställningarna med+ och -.  Tryck på o.
En ljudsignal hörs i telefonen som indikation på att den nya nättypen har 
ställts in.

Tryck på R för att avsluta menyläget.

Beroende på typ av PABX kan du behöva prova olika nätinställningar för att hitta 
den som fungerar bäst.

Obs!
Om du vill ansluta Oniso till det allmänna telenätet igen måste du komma ihåg att 
ställa in nättypen på PUBLIC. Optimala inställningar för det allmänna telenätet 
ställs in automatiskt.  

Val av återuppringningsintervall (knapp R)
Används för att fastställa vilka signaler din telefon sänder till PABX när du trycker på 
knapp R under ett pågående samtal. Välj ett av tillvalen PABX i menyn 1(7:25.
�1(7:25.�.
 

Tryck på R och därefter på + för att visa 6(783 �6(783�.
Tryck på o.

Tryck upprepade gånger på - tills 5(&$// �5(&$//�, visas och 
tryck sedan på o.

Använd knappar + och -, för att välja /21* )/$6+ �/21* )/$6+� 
eller 6+257 )/6+ �6+257 )/6+�. Tryck på o.
Telefonen avger en ljudsignal som bekräftar det nya valet.

Tryck på R för att lämna menyläget.
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Tips och underhåll

Ljudsignaler och ringmelodier 
Ringmelodi extern linje • Någon ringer dig på den externa linjen.

Ringmelodi internt samtal • En annan telefon ringer internt till dig.

En lång varningssignal • Om symbolen b visas kommer samtalet snart att avbrytas p g a att 
telefonens batteri är urladdat.

• Samtalet brutet p g a ett batterifel, nätfel, för liten räckvidd etc.
• Den telefon du ringer internt till har kopplat ned.
• Basstationen är upptagen och kan inte ringa externt för tillfället.
• Du försökte lyssna på meddelandfunktionens svarsmeddelande, men inget 

svarsmeddelande finns inspelat.
• Du försökte lyssna på meddelandefunktionens mottagna meddelanden, 

men inga meddelanden finns inspelade.
• Meddelandefunktionens minne är fullt.
• Du kopplade på meddelandefunktionen; inget svarsmeddelande finns 

inspelat.

Bekräftelsesignaler • En telefoninställning har ändrats.
• En telefonbokspost har sparats eller raderats.
• Basstationen har växlat till registreringsläge.
• Någon av meddelandefunktionens inställningar har ändrats.
• När du lyssnar på mottagna meddelanden hörs en signal efter varje 

meddelande, och två signaler när du har lyssnat på alla meddelanden.
• Början eller slut på ett inspelat meddelande.

Ton för väntande samtal • Ett externt samtal kommer samtidigt som du har ett internt samtal.

Onissuede.fm  Page 29  Mercredi, 1. mars 2000  4:08 16



Tips och underhåll30

Lampan på basstationen

Endast Oniso Memo:

Felsökning för telefonen

Lampan lyser grönt. • Basstationen är påkopplad.

Lampan blinkar grönt 
regelbundet.

• Ett externt samtal pågår.

Lampan blinkar i takt med 
ringsignalen.

• Ett externt samtal inkommer.

Lampan lyser rött. • Meddelandefunktionen är på.

Lampan blinkar rött 
( Blinkar tre gånger 
varannan sekund).

• Meddelandefunktionen har tagit emot ett nytt meddelande

Lampan blinkar snabbt. • Meddelandefunktionen fungerar inte korrekt (den är full eller så har 
tidsinställningen raderats).

Problem Orsak Lösning

Linjekvaliteten är dålig och 
symbolen A visas.

Telefonen är nästan utanför 
basstationens räckvidd.

Flytta närmare basstationen och 
försök igen.

Det hörs ett varningsljud från 
telefonen när du försöker 
ringa externt.

Ett externt samtal pågår på en 
annan telefon.

Vänta tills samtalet är slut och 
försök igen.

Telefonen är utanför 
basstationens räckvidd. Symbolen 
A visas.

Flytta närmare basstationen och 
försök igen.

Telefonen är inte registrerad till 
basstationen. Symbolen A visas.

Registrera telefonen till 
basstationen och försök igen.

En annan telefon använder 
menyläget och basstationen är 
upptagen.

Vänta tills den andra telefonen 
har avslutat menyläget och 
försök igen.

Det hörs ett varningsljud från 
telefonen när du försöker 
ringa internt.

Telefonen som du försöker nå kan 
vara upptagen av ett externt 
samtal, eller utanför 
kommunikationsräckvidden.

Vänta tills den andra telefonen är 
ledig och försök igen.

Uppringarens telefonnummer 
visas inte vid inkommande 
samtal.

Tjänsten ingår inte i ditt 
abonnemang.

Kontakta din teleoperatör.

Installationen är inte kompatibel 
med din Oniso/Oniso Memo.

Kontakta din teleinstallatör eller 
teleoperatör.
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Felsökning för meddelandefunktionen (endast Oniso 
Memo)

Om ytterligare felsökning behövs kontakta PHILIPS kundtjänst.

Problem Orsak Lösning

Det går inte att spela in något 
svarsmeddelande.

Du talar för lågt i telefonens 
mikrofon.

Tala högre i mikrofonen.

Du talar för långt ifrån mikrofonen. Tala närmare mikrofonen.

Minnet är fullt. Radera meddelanden så att 
utrymme frigörs.

Meddelandefunktionen 
stoppade automatiskt.

Minnet är fullt. Radera meddelanden så att 
utrymme frigörs.

Den röda lampan på 
basstationen blinkar snabbt.

Maximal inspelningstid för 
meddelanden (ca 6 min) har 
uppnåtts.

Radera meddelanden så att 
utrymme frigörs.

Det har varit ett strömavbrott. Ställ in dag och tid igen på 
telefonen (se “Ställa in dag och 
tid” sidan 13).

 “12 287 0(6” visas. Inget svarsmeddelande finns 
inspelat.

Se  “Spela in ett 
svarsmeddelande” sidan 12.

Fjärrstyrningen fungerar inte. Du angav fel kod. Försök igen eller se “Ringa till 
meddelandefunktionen via 
fjärrstyrning” sidan 19.

Du har inte ställt in någon 
fjärrstyrningskod.

Se  “Ange en fjärrstyrningskod” 
sidan 16.
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Skötsel av telefonen
När du ska rengöra telefonen ska du först dra ur nätkabeln och telekabeln. Torka 
med en mjuk trasa fuktad med vatten och lite diskmedel, och torka därefter torrt. 
Detta hjälper till att hålla telefonen gott skick.

Obs!
Spraya aldrig telefonen med något rengöringsmedel eller lösning. Rengör 
laddningskontakterna på telefonen och basstationen med en torr, luddfri trasa.

Ta ur batterier
Skjut batterilocket nedåt och ta bort det.

Ta ur batterierna.

Sätt tillbaka batterilocket.

Varning!

MH

Släng batteriet endast i speciella uppsamlingsbehållare för batterier.
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Fjärrstyrning
(med tonvalstelefon)

Ring upp ditt telefonnummer.

Lyssna på ditt svarsmeddelande, 
tryck på * och ange din kod (fyra 
siffror).

Under uppspelning av ett meddelande 
kan du:

Tryck på

• Stoppa uppspelningen...........................8

• Radera meddelandet..............................6

• Spela upp meddelandet igen..................1

• Spela upp föregående meddelande ....1+1

• Spela upp nästa meddelande.................3
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Lyssna på ditt svarsmeddelande, 
tryck på * och ange din kod (fyra 
siffror).

Under uppspelning av ett meddelande 
kan du:

Tryck på

• Stoppa uppspelningen...........................8

• Radera meddelandet..............................6

• Spela upp meddelandet igen..................1

• Spela upp föregående meddelande.....1+1

• Spela upp nästa meddelande.................3

1

2

3

Fjärrstyrning
(med tonvalstelefon)

Ring upp ditt telefonnummer.

Lyssna på ditt svarsmeddelande, 
tryck på * och ange din kod (fyra 
siffror).

Under uppspelning av ett meddelande 
kan du:

Tryck på

• Stoppa uppspelningen...........................8

• Radera meddelandet..............................6

• Spela upp meddelandet igen..................1

• Spela upp föregående meddelande.....1+1

• Spela upp nästa meddelande.................3

1

2

3

Fjärrstyrning
(med tonvalstelefon)

Ring upp ditt telefonnummer.

Lyssna på ditt svarsmeddelande, 
tryck på * och ange din kod (fyra 
siffror).

Under uppspelning av ett meddelande 
kan du:

Tryck på

• Stoppa uppspelningen...........................8

• Radera meddelandet..............................6

• Spela upp meddelandet igen..................1

• Spela upp föregående meddelande.....1+1

• Spela upp nästa meddelande.................3

1

2

3

Indicard.doc  Page 33  Mercredi, 1. mars 2000  4:09 16



Fjärrstyrning 
(forts)
(med tonvalstelefon)

Du har just avlyssnat telefonsvararen

När du har lyssnat av meddelandena 
har du 20 sekunder på dig att:

Tryck på
• Starta uppspelning av meddelande.........2
•
• Kontrollera svarsmeddelandet...............5

• Stänga av telefonsvararen.....................9

• Koppla på telefonsvararen.....................7

• Spela in svarsmeddelande.................4+5
och tala

• Spela in lokalt meddelande................4+2
och tala

• Stoppa inspelning.................................8
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