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Oniso-håndsettet
Hørerør

Ned-tast
Trykk på denne tasten hvis du vil
bla gjennom menyen eller senke
volumet i hørerøret under samtale.

Display
Displayet forteller deg hva
som skjer på telefonen.

SOS-tast

Høyttalertast

Trykk på denne tasten hvis du
vil foreta en nødoppringning.

Trykk på denne tasten
for å slå høyttaleren på
håndsettet på eller av.

OK-tast
Trykk på denne tasten for å
bekrefte valg i meny eller bla
til et nummer i displayet.

Opp-tast
Trykk på denne tasten hvis du
vil bla gjennom menyen, heve
volumet i hørerøret under samtale
eller slette et tegn når du oppgir
et nummer eller navn.

Telefonlistetast
Trykk på denne tasten når
du vil slå opp i telefonlisten.

Rør av/på-tast
Bruk denne tasten til å starte,
besvare eller avslutte samtaler.

Tall/tegn-tastatur
Bruk disse tastene til å
slå numre og angi tegn.

Tilbakeringings-/
menytast
Trykk på denne tasten for
å gå til menyene eller bruke
tilbakeringingsfunksjonen
under en samtale.

Gjenta nummer-tast
Trykk på denne tasten
hvis du vil ringe opp igjen
nummeret du slo sist.

Oppringerlistetast
Trykk på denne tasten for å vise
listen over hvem som har ringt.

Internsamtaletast
Trykk på denne tasten hvis
du vil foreta internoppringninger
eller overføre eksternsamtaler
til et annet håndsett.

Mikrofon

For å kunne bedre produktene og tjenestene vi tilbyr forbeholder Philips seg retten til når som helst å
endre spesifikasjonene som er angitt i dette dokumentet, uten forhåndsvarsel.

Copyright © Philips 1998 - Med enerett
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Displayet
Denne linjen
i displayet
viser opptil
10 sifre eller
tegn.

Disse symbolene
forteller deg hva
som skjer på
telefonen.

Når:

M

vises

- er telefonen i menymodus.

P

vises

- slår du opp i telefonlisten.

t

vises

- er du i gang med en oppringning.

blinker - ringer en annen telefon til din telefon.

U

vises

- er det kommet nye oppføringer i oppringerlisten siden du sjekket den
sist.

h

vises

- er håndsetthøyttaleren på.

b

vises

- lader håndsettet opp dersom det er satt på basestasjonen.
- er batteriet utladet når håndsettet er borte fra basestasjonen.

A

vises

- er telefonen utenfor rekkevidde for basestasjonen.
- er ikke telefonen tilknyttet noen basestasjon.
- er ikke basestasjonen på.

Basestasjonens indikatorlampe:
Se forklaring på side 22.
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Sikkerhetsinformasjon
Lovmessig bruk av dette produktet forutsetter at kompetent myndighet i
vedkommende land har gitt spesiell tillatelse. Tillatelsen vises på en etikett bak på
basestasjonen.
merket på produktet viser at det overholder de tekniske forskriftene for
brukersikkerhet og elektromagnetiske forstyrrelser som gjaldt ved
godkjenningstidspunktet, i samsvar med EU-direktiv nummer 91/263/EØF.

Krav til strømforsyning
Dette produktet forutsetter strømtilførsel av type 220-240 volts enfaset
vekselstrøm, unntatt IT-installasjoner som er definert i standarden EN 60-950.

Advarsel!
Strømnettet er i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950 klassifisert som
overstigende.
Den eneste måten å fjerne strømmen fra produktet på, er å trekke strømledningen
ut av strømuttaket. Kontroller at strømuttaket er plassert nær apparatet og alltid er
lett å komme til.
Det anbefales at denne telefonen brukes i tillegg til en annen telefon som ikke
krever strøm fra strømnettet.

Telefontilkobling:
Spenningen på dette nettet er klassifisert som TNV-3 ("Telecommunication
Network Voltages", som definert i standarden EN 60-950).

Sikkerhetsregler:

•
•
•
•

Ikke la håndsettet komme i kontakt med vann.
Ikke åpne håndsettet eller basestasjonen. Dette kan føre til at du blir utsatt for
store spenninger. Kontakt ettersalgsservice for reparasjoner.
Ikke la ladekontaktene eller batteriet komme i kontakt med ledende materiale
som nøkler, binders, armbånd og lignende.
Forviss deg om at du setter batteriene inn med polene i riktig stilling (se side 6).

Hva du får i telefonpakken
•
•
•
•
•
•

4

1 trådløs telefon
1 basestasjon
1 strømledning
1 telefonledning
1 brukerhåndbok
2 standard AA/R6 oppladbare batterier
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Installere Onis 2
Koble til telefonen
Bestemme hvor basestasjonen skal stå
•
•
•
•

For å redusere forstyrrelser for annet elektronisk utstyr som telefoner,
fjernsynsapparater, skjermer og annet til et minimum, anbefales det å plassere
basestasjonen minst 50 cm fra slikt utstyr.
Plasser basestasjonen på en flat overflate, for eksempel et skrivebord.
Ikke installer basestasjonen i rom med høy fuktighet.
Ikke plasser basestasjonen i nærheten av sterke varmekilder.

Bruksradius for de trådløse telefonene varierer etter miljøet de brukes i. Betydelige
hindringer som betongvegger eller bygningsdeler av metall (for eksempel vindusog dørkarmer, lettvegger osv.) vil forkorte kommunikasjonsavstanden mellom
basestasjonen og håndsettet.
Kommunikasjonsavstanden kan forlenges ved at du plasserer basestasjonen
høyere enn håndsettet (for eksempel i 2. etasje).

Koble til basestasjonen
Pass på å koble strømpluggen til riktig strømnettspenning, som er 220-240 V.

1 Trinn en
Plugg
strømledningen inn i
basestasjonen, og
plugg den så inn i uttaket på veggen.

2 Trinn to
Plugg telefonledningen
inn i basestasjonen
og plugg den så inn i
telefonkontakten på
veggen.

2

Installere Onis

1

5
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Lade opp håndsettet
Håndsettet får strøm fra 2 oppladbare AA/R6-batterier. Ved skifte av batterier må
det utelukkende brukes følgende godkjente batterier: PHILIPS R6 NC-P, Saft RC6.
Bruk kun oppladbare NiCd- eller NiMh-batterier! Fabrikanten fraskriver seg
ethvert ansvar dersom disse anbefalingene ikke følges.

Installere batterier
1 Skyv ned batteridekslet og løft det av.
2 Sett i de nye batteriene som vist på tegningen.
3 Sett batteridekslet tilbake på plass.

1

2

3

Advarsel: Bruk kun oppladbare batterier!

6

Installere Onis
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Lade opp håndsettet
Før du bruker telefonen for første gang må håndsettet lades i minst 16 timer.
Dette bidrar til å forlenge levetiden til batteriene.
Du lader håndsettet ved å sette det på basestasjonen. Symbolet b vises i
displayet for å angi at håndsettet er i ferd med å lades opp.
Når symbolet b forsvinner, er håndsettet fullstendig oppladet.
Basestasjonen må være koblet til en strømkilde med strømledningen som fulgte
med telefonen.

Tips
-For å sikre at håndsettet er optimalt ladet bør du sette det jevnlig på
basestasjonen.
-Tastaturet kan vende opp eller ned. Ringesignalet er høyere dersom
tastaturet vender ned.

Utladet håndsett
Kort tid før håndsettet er helt utladet vises symbolet b i displayet på håndsettet.
Hvis du er i midt i en samtale, hører du også en varseltone.
Håndsettet slår seg av automatisk kort tid etterpå. Du må lade det opp igjen før du
kan bruke det på nytt.

Teste telefonen
Nå som telefonen er installert, kan du prøve å ringe med den.

•

Trykk på t på håndsettet. Symbolet t vises i displayet, og du hører
summetonen.

•

Slå nummeret. Sifrene vises i displayet, og summetonen skal opphøre.

Hvis du har problemer med å foreta testoppringningen, må du kontrollere at
telefonledningen er riktig satt inn i telefonkontakten og i kontakten på
basestasjonen, at basestasjonen er koblet til et strømuttak og at lampen på
basestasjonen lyser.

Installere Onis

7
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Bruke Onis 2
Ringe et nummer
Slå nummeret direkte
1 Tr ykk på t -tasten på håndsettet.
Symbolet t vises i displayet, og du hører summetonen i hørerøret på
håndsettet.

2 Slå nummeret ved hjelp av talltastene.
Sifrene vises i displayet.
Sifferet vises etter at tasten er trykket ned.
Har nummeret mer enn 10 sifre, ruller visningen i displayet til venstre for å
vise de siste sifrene.

3 Nårr du vil legge på, tr ykker du på t eller legger håndsettet tilbake
på basestasjonen.
Samtalens varighet i minutter og sekunder vises i 4 sekunder.

Slå nummer med nummerforberedelse
Når du slår nummeret på denne måten, kan du rette på det før du ringer.

1 Slå nummeret (opptil 23 tall) før du tr ykker på tasten t . Du kan
bruke + -tasten til å gjøre rettinger ved å fjerne det siste sifferet
du tastet.
Dersom nummeret du oppgir har mer enn 10 sifre, ruller displayet til venstre
for å vise de siste sifrene.

Tips
Hvis du vil se hele nummeret du hittil har slått, kan du trykke på OK.
Nummeret ruller til venstre hvis det har mer enn 10 sifre.

2 Trykk på t -tasten på håndsettet.
Nummeret du har forberedt, blir slått automatisk.

3 Når du vil legge på, tr ykker du på t eller legger håndsettet tilbake
på basestasjonen.
Samtalens varighet vises i 4 sekunder.

8

Bruke Onis
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Besvare en oppringning
Når noen ringer til deg, ringer basestasjonen og håndsettet, symbolet t blinker i
displayet på håndsettet, og den grønne lampen på basestasjonen blinker.

1 Trykk på tasten t på håndsettet.
Symbolet t slutter å blinke på håndsettet. Den grønne lampen på
basestasjonen blinker regelmessig for å angi at en samtale pågår.

2 Når du vil legge på, trykker du på t eller legger håndsettet tilbake på
basestasjonen.
Samtalens varighet vises i 4 sekunder.

Gjenta siste oppringning
Slå nummeret direkte
1 Trykk på t -tasten på håndsettet. Vent på summetonen.
2 Trykk på B -tasten på håndsettet.
Det siste nummeret du slo, vises i displayet og blir slått automatisk.

Gjenta siste nummer med nummerkorrigering
1 Trykk på B -tasten på håndsettet.
Det siste nummeret du slo, vises i displayet. Du kan bruke + -tasten til å rette
det.

2 Trykk på t -tasten på håndsettet.

Justere volumet i hørerøret på håndsettet
Du kan justere lydvolumet i hørerøret under samtale ved å trykke på +eller -.
Du kan velge mellom 3 forskjellige lydnivåer. Lydnivået du har valgt, blir stående
for etterfølgende samtaler.

Bruke håndsettets høyttaler
Håndsettet er utstyrt med en høyttaler slik at andre i rommet kan lytte til samtalen.

1 Trykk på Hunder en samtale.
Lyden forsterkes i høyttaleren bak på håndsettet.

2 Trykk på + eller - for å justere volumet på høyttaleren mens den er
på.

3 Trykk på H på nytt for å slå høyttaleren av.

Bruke Onis

9
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Oppringerlisten
Identifisering av oppkall

o

Onis -telefonen er utformet med sikte på å kunne registrere telefonnummeret til
dem som ringer deg opp innen telefonnettverket. For å kunne bruke funksjonene
som er knyttet til oppkallidentifisering, må du ha abonnement på den tilsvarende
tjenesten, som tilbys av telefonoperatøren.
Når telefonen ringer, viser håndsettet oppringerens nummer dersom det finnes i
telefonnettverket. Er oppringerens nummer lagret med et navn i håndsettets
telefonliste, vil dette navnet bli vist i stedet for nummeret.

Oppringerlistens funksjoner

o

Onis -telefonen kan lagre identifikasjonene til opptil 20 oppringninger som ikke er
blitt besvart av håndsett(ene). Hver oppføring i oppringerlisten inneholder:

•
•
•

Oppringerens telefonnummer (opptil 23 sifre) eller navn (opptil 20 tegn) dersom
navnet er lagret i telefonlisten din eller angitt av telefonnettverket.
Dato og klokkeslett for oppringningen.
Antall oppringninger fra vedkommende oppringer (opptil 9 oppringninger)

Dersom du besvarer oppringningen, vil ikke oppringerens nummer bli lagret i
oppringerlisten.
Dersom det ringes flere ganger fra samme nummer, er det bare den siste
oppringningen som beholdes i listen.
Ved nye oppføringer i oppringerlisten vises symbolet U på håndsettet.
Når oppringerlisten er full, slettes den eldste oppføringen selv om du ikke har lest
den.
Oppringerlisten slettes ikke ved at basestasjonen slås av.
Du kan sjekke oppringerlisten og så ringe oppringerne direkte tilbake fra listen eller
fjerne numrene. Du kan også opprette en telefonlisteoppføring direkte fra
oppringerlisten.

10

Oppringerlisten
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Slå opp i oppringerlisten
Du kan bare slå opp i oppringerlisten dersom håndsettet viser navnet på
basestasjonen og håndsettnummeret (ventemodus).

1 Trykk på U for å vise oppringerlisten. Du blar opp og ned i listen ved
hjelp av tastene + eller -.
2 Trykk på o for å veksle mellom oppringerens nummer (eller navn),
dag og klokkeslett for oppringningen, antall oppringninger, og
alternativet 5(029(" (trykker du på o etter 5(029(", slettes
oppføringen).

3 Trykk på U for å avslutte oppringerlisten.
Merk:
Oppføringen anses som ulest til antall oppringninger er blitt vist.

Slå nummeret fra oppringerlisten
Mens du sjekker en oppføring i oppringerlisten, kan du slå det tilsvarende
nummeret direkte.

1 Trykk på U eller H for å ringe tilbake til personen som for øyeblikket
vises i listen.
Nummeret slås automatisk.

Fjerne en oppføring fra oppringerlisten
Du kan slette en oppføring mens du sjekker den i oppringerlisten.

1 Trykk på o til spørsmålet 5(029(" vises. Trykk på o på nytt.
Oppføringen fjernes, og neste oppføring vises.

Lage en telefonlisteoppføring fra oppringerlisten
Mens du sjekker en oppføring i oppringerlisten, kan du automatisk tilføye den til
telefonlisten, dersom telefonlisten ikke er full.

1 Trykk på P , oppgi et navn (begrenset til 10 tegn) og trykk på o.
Oppføringen opprettes selv om nummeret allerede finnes i telefonlisten eller
navnet er angitt av nettverket.
Du kan avbryte kopieringen ved å trykke på P i stedet for OK.

Oppringerlisten

11
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Tilpasse telefonen
Du kan tilpasse enkelte av telefonens funksjoner ved hjelp av menymodus.

Gå inn i menymodus
1 Trykk på R -tasten på håndsettet.
Symbolet M vises og blir stående i displayet så lenge du er i menymodus.
Det første alternativet på menyen, 3+21(%22., vises i displayet.

2 For å avslutte menymodus tr ykker du én gang til på R eller
tr ykker på t.

Velge ringemelodi og ringevolum
Du kan endre ringemelodien og ringevolumet på håndsettet og basestasjonen. Det
finnes tre forskjellige ringemelodier (0(/2'< , 0(/2'<  og 0(/2'< ) og tre
volumalternativer (/28', 62)7 eller 2))).

Ringesignaler på håndsettet
1 Tr ykk på R og deretter på - til displayet viser 5,1*(56 . Tr ykk
på OK.

2 Tr ykk på - til displayet viser

+$1'6(7. Tr ykk på OK.

3 Tr ykk på + eller - for å skif te mellom de tilgjengelige melodiene.
Melodialternativet som vises, spilles på håndsettet til du skifter til en annen
melodi eller avslutter menymodus.

4 Tr ykk på OK for å velge en melodi.
Håndsettet avgir et lydsignal for å angi at det har registrert melodien du
valgte.

5 Tr ykk på + eller - for å bla gjennom volumalternativene. Tr ykk på
OK for å velge et alternativ.
Håndsettet avgir et lydsignal for å angi at det har registrert volumalternativet
du valgte.

6 Tr ykk på R for å avslutte menymodus.

12

Tilpasse telefonen
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Ringesignaler på basestasjonen
For å endre ringemelodien og ringevolumet på basestasjonen går du frem på
samme måte som for håndsettet. I skritt 2 trykker du på - til displayet
viser BASE.

Bruke batterispareren
Benytt batterispareren hvis du bruker håndsettet på et annet sted enn
basestasjonen i lengre tid.

Slå på batterispareren
1 Tr ykk og hold nede OK-tasten i 2 sekunder.
Håndsettet avgir et lydsignal og går over i batterisparemodus.

Merk:
Når håndsettet er i batterisparemodus, ringer det ikke. Basestasjonen
ringer derimot ved innkommende oppringninger.

Slå av batterispareren
•
•

Batterispareren slås av automatisk når du trykker på en tast.
Den slås også av så snart du setter håndsettet på basestasjonen. Håndsettet
begynner om nødvendig å lades opp.

Tilpasse telefonen

13
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Telefonlisten og nødnumre
Telefonlisten
Hvert håndsett har sin egen telefonliste med opptil 40 navn og telefonnumre.
Navnene i telefonlisten blir lagret i alfabetisk rekkefølge.

Lagre et navn og nummer i telefonlisten
1 Trykk på R , og deretter to ganger på OK.

Displayet viser 1$0(?, og du kan nå taste inn navnet.
Merk: Dersom telefonlisten er full, vises meldingen %22. )8//. For å
lagre en ny oppføring må du først fjerne en av de gamle oppføringene (se
side 15).

2 Oppgi det nye navnet (maks. 10 tegn) med håndsettet som beskrevet
nedenfor. Trykk på OK for å lagre navnet.
Meldingen 180%(5" vises.

3 Oppgi nummeret med håndsettet (maks. 23 tegn).

o

Hvis du vil at Onis skal ta pauser under nummerslåingen (for eksempel
etter prefikset for utenlandssamtaler), trykker du på B -tasten for å sette
inn en pause. Det vises en strek mellom sifrene i displayet for å angi hvor
pausen blir satt inn.

4 Trykk på OK for å lagre nummeret.
Håndsettet avgir et lydsignal for å bekrefte at navnet og nummeret er blitt
lagret.

5 Trykk på R for å avslutte menymodus.
Navnet og telefonnummeret lagres i telefonlisten.

Taste inn bokstaver med tastaturet på håndsettet
Du kan skrive tegn ved å trykke én eller flere ganger på tasten med tegnet du vil ha.
Disse tegnene er trykt på tastene på håndsettet. Hvis du vil skrive to etterfølgende
tegn som er på samme tast, må du skille dem ved å trykke på - -tasten mellom de
to tegnene. Du sletter et tegn med tasten +.
Eksempel: For å skrive PHILIPS trykker du på de følgende tastene:

14

7

44

P

H

- 444
I

555

444

7

L

I

P

Telefonlisten og nødnumre

- 7777
S

o

Onis2nor.fm Page 15 Mercredi, 1. mars 2000 4:04 16

Ringe ved hjelp av telefonlisten
1 Trykk på P .
Det første navnet i telefonlisten vises.
Hvis telefonlisten er tom, vises meldingen %22.

(037< i stedet.

2 Trykk på + eller - for å bla gjennom navnene i telefonlisten.
Hvis du vil se nummeret som hører til navnet som vises, trykker du på OK.
Nummeret vises og ruller over displayet dersom det inneholder mer enn
10 siffere. Hvis du vil gå tilbake til navnet, trykker du en gang til på OK.

3 Trykk på t for å ringe opp navnet eller nummeret som vises.
Hvis du vil gå ut av telefonlisten uten å slå noe nummer, trykker du en gang
til på P .

Fjerne et navn og nummer fra telefonlisten
1 Trykk på R , deretter på OK.
2 Trykk på - til displayet viser 5(029(. Trykk deretter på OK.
Dersom telefonlisten er tom, vises meldingen %22.

(037<

3 Trykk på + eller - for å velge et navn og trykk deretter på OK for å
fjerne det.
Både navnet og nummeret fjernes fra telefonlisten.
Håndsettet avgir et lydsignal og meldingen 5(029(' vises.

4 Trykk på R for å avslutte menymodus.

Nødnummeret
Angi et nødnummer - SOS
Du kan slå et nødnummer automatisk ved å trykke på SOS-tasten.
Du må angi et nødnummer før du kan bruke SOS-tasten. Dette nummeret kan om
nødvendig endres senere.

1 Trykk på R , deretter på - til displayet viser 626 . Trykk på OK.

Hvis det ikke er lagret noe nødnummer, viser displayet 180%(5", og du kan
angi det nye nummeret direkte, som forklart nedenfor.
Hvis det derimot allerede er lagret et nødnummer, viser displayet dette
nummeret. Du kan slette det med + før du angir et nytt.

2 Angi nummeret med tastaturet på håndsettet (maks. 23 siffere).
Hvis du vil at Onio skal ta pauser under nummerslåingen (for eksempel etter
prefikset for utenlandssamtaler), trykker du på B -tasten for å sette inn en
pause. Det vises en strek mellom sifrene i displayet for å angi hvor pausen
blir satt inn.

Telefonlisten og nødnumre
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3 Trykk på OK for å lagre nummeret.
Det avgis et lydsignal for å bekrefte at nødnummeret er blitt lagret.

4 Trykk på R for å avslutte menymodus.

Ringe nødnummeret
Hvis du vil ringe et nødnummer, trykker du bare på SOS. Nødnummeret blir da slått
automatisk.

Merk:
1. SOS-tasten virker bare hvis håndsettet er ladet og basestasjonen er koblet til
på riktig måte.
2. Hvis du ikke har angitt noe nødnummer, er SOS-tasten uten virkning, siden det
ikke finnes noe forhåndsprogrammert nummer.
3. På Onis -telefonen finnes det ingen SOS-tast. Den eneste mulige
fremgangsmåten for å lagre et nødnummer er å tilføye det i telefonlisten. For å
ringe nødnummeret følger du operasjonene som er forklart i avsnittet "Ringe
ved hjelp av telefonlisten" på side 15.

o

Tips
Du kan bruke SOS-tasten til å lagre det nummeret du bruker mest.
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Bruke avanserte
funksjoner
Sette inn automatiske pauser i nummerslåingen

o

Du kan stille inn Onis slik at den setter inn pauser automatisk etter det første
sifret du slår. Denne funksjonen gjelder bare eksterne oppringninger.

1 Trykk på R , deretter på + for å vise 6(783. Trykk deretter to
ganger på OK.

2 Trykk på - eller + for å velge 21 eller 2)). Trykk på OK.
Håndsettet avgir et lydsignal dersom den automatiske innsettingsmodusen
er endret.

3 Trykk på R for å avslutte menymodus.

Knytte et nytt håndsett til basestasjonen
Slik knytter du et nytt håndsett til basestasjonen:

1 Trekk ut strømledningen og plugg den inn igjen.
Basestasjonen avgir et lydsignal for å angi at den nå er i tilknytningsmodus.
Det er også mulig å plassere basestasjonen i tilknytningsmodus med et håndsett som allerede er
tilknyttet. I stedet for å utføre skritt 1 ovenfor går du frem på følgende måte:
1. Trykk på R, deretter på + for å vise 6(783. Trykk på OK.
2. Trykk på - til meldingen $'' (6 vises. Trykk på OK.
3. Angi tilknytningskoden (den finnes på en etikett merket "RC" under basestasjonen). Trykk på OK.
Håndsettet avgir et lydsignal for å angi at basestasjonen nå er i tilknytningsmodus.

2 Flytt håndsettet som skal tilknyttes tett opptil basestasjonen og trykk
på R for å gå inn i menymodus.
3 Trykk på + for å vise 6(783. Trykk deretter på OK.
4 Trykk på - til displayet viser 5(*,67(5. Trykk deretter på OK.
Displayet viser &2'(".

5 Angi tilknytningskoden (den finnes på en etikett merket "RC" under
basestasjonen). Trykk på OK.
Håndsettet søker etter en basestasjon som er i tilknytningsmodus. Etter noen
få sekunder vises navnet eller ID-nummeret til basestasjonen. Da kan du gå
videre til neste skritt.
Hvis håndsettet ikke finner noen basestasjon, vises meldingen )$,/(', og
du må prøve på nytt.

Bruke avanserte funksjoner
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6 Trykk på R for å avslutte menymodus.

Endre navnet på basestasjonen
1 Trykk på R og på + for å vise SETUP. Trykk på OK.
2 Trykk på - til meldingen BASE NAME vises. Trykk deretter på OK.
Dersom basestasjonen har et navn, vises det. Du kan slette dette navnet
med tasten + . Hvis basestasjonen derimot ikke har noe navn, vises
spørsmålet %$6( 1$0(".

3 Oppgi det nye navnet (maks. 8 tegn) med tastaturet på håndsettet (se
avsnittet "Taste inn bokstaver med tastaturet på håndsettet" på
side 21).

4 Trykk på OK. Trykk på R for å avslutte menymodus.

Samtale på venting
Det kan være at du mottar en ekstern oppringning mens du holder på med en
internsamtale.
Du blir varslet om den eksterne oppringningen med et "samtale venter"-signal i
hørerøret, og symbolet t blinker i displayet.
Slik besvarer du den ventende oppringningen:

1 Trykk på t for å avslutte samtalen du holder på med.
Håndsettet ringer for å markere den eksterne oppringningen.

2 Trykk på t for H å besvare den eksterne oppringningen.

Sette opp barnevaktfunksjonen
Barnevaktfunksjonen gjør det mulig å overvåke lyder i et annet rom (f.eks. i
barneværelset). Dette er en spesiell type internsamtaler som forutsetter to
håndsett (av typen Onis 6816): ett som ligger igjen på barneværelset og ett som
du har med deg (foreldrenes håndsett). Du kan lese mer om dette i
brukerhåndboken for ekstra håndsett.

o
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Knytte et håndsett til flere basestasjoner
For å knytte håndsettet ditt til en ny basestasjon følger du fremgangsmåten under
avsnittet "Knytte et nytt håndsett til basestasjonen" på side 17.

Viktig:
Du kan knytte håndsettet til 4 basestasjoner maksimalt. Er det allerede knyttet til 4
basestasjoner, fjerner du det fra en av dem.

Velge basestasjon
Selv når håndsettet er knyttet til to basestasjoner, er det bare koblet til én av
gangen. Dersom du ikke velger alternativet $872, må du velge basestasjon hver
gang du vil skifte "aktiv" basestasjon.
Hvis du for eksempel bruker håndsettet med en basestasjon du har kalt "Hjemme"
og vil ringe på en banestasjon du har kalt "Kontor", må du velge den andre
banestasjonen først.

1 Trykk på R og deretter på - til displayet viser %$6(

6(/. Trykk på

OK.

2 Trykk på + eller - til displayet viser navnet på banestasjonen du vil

koble deg til, eller til $872 vises.
$872 -modusen fungerer når det ikke finnes noe signal fra basestasjonen
til håndsettet.

3 Trykk på OK.
Håndsettet avgir et lydsignal for å bekrefte at det søker etter den nye
basestasjonen, eller til den nærmeste basestasjonen dersom $872 var
valgt.

4 Trykk på R for å avslutte menymodus.

Fjerne et håndsett fra en basestasjon
Du kan fjerne et håndsett som er knyttet til basestasjonen.

1 Trykk på R og deretter på + for å vise 6(783. Trykk på OK.
2 Trykk på - til meldingen 5(029( HS vises. Trykk deretter på OK.
3 Trykk på + eller - for å velge håndsettet du vil fjerne. Trykk deretter
på OK.

4 Når spørsmålet &2'(" vises, taster du inn "RC"-koden, som står
under basestasjonen. Trykk deretter på OK.
Håndsettet avgir et lydsignal for å bekrefte at det er blitt fjernet.

5 Trykk på R for å avslutte menymodus.
Dersom håndsettet du har fjernet fra banestasjonen er det du bruker, vil det
automatisk skifte til neste tilknyttede basestasjon.

Bruke avanserte funksjoner
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Koble til en hussentral
(PABX)
o

Hvis du bruker Onis på en telefonlinje som er koblet til en hussentral i stedet for
å være direkte koblet til det offentlige telefonnettet, kan det være nødvendig å
endre noen innstillinger på telefonen.

Velge nettverkstypen

o til en hussentral, kan det være nødvendig å endre

Hvis du vil koble Onis
nettverksinnstillingen.

1 Trykk på R , deretter på + for å vise 6(783. Trykk på o.
2 Trykk på - til 1(7:25. vises. Trykk deretter på o.
3 Trykk på + og - for å velge en nettverksinnstilling blant de
tilgjengelige alternativene. Trykk på OK.
Håndsettet avgir et lydsignal for å angi at den nye nettverkstypen er blitt
aktivert.

4 Trykk på R for å avslutte menymodus.
Avhengig av type hussentral kan det være nødvendig å prøve forskjellige
nettverksinnstillinger før du finner frem til den som passer best.

Merk:

o

Hvis du vil koble Onis til det offentlige telefonnettet igjen, må du passe på å stille
inn nettverkstypen som PUBLIC. Telefonen blir da tilbakestilt til innstillingene som
passer best for det offentlige telefonnettet.

20
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Nyttige tips og
vedlikehold
Lydsignaler og melodier
Ringemelodi for ekstern
linje

•

noen ringer til deg på ekstern linje.

Ringemelodi for intern linje

•
•

et annet håndsett ringer til ditt håndsett.

1 lang varseltone

•
•
•
•
•

Bekreftelsessignaler

Et samtale-på-ventingsignal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvis symbolet b vises, vil samtalen snart bli brutt, siden batteriet i
håndsettet er utladet.
Samtalen er blitt brutt på grunn av feil med batteriet, nettverklinjen,
signalområdet for radiosignaler osv.
Håndsettet du ringte (ved en internsamtale) har lagt på røret.
Basestasjonen er opptatt, og kan foreløpig ikke starte en utgående
oppringning.
Du prøvde å lytte til svarmeldingen på telefonsvareren, men ingen
svarmelding er blitt spilt inn.
Du prøvde å lytte til innkomne meldinger på telefonsvareren, men ingen
slike meldinger var blitt tatt opp.
Du prøvde å slå på telefonsvareren, men telefonsvarerminnet er fullt.
Du prøvde å slå på telefonsvareren, men ingen svarmelding er blitt tatt opp.

o

En av Onis -innstillingene er endret.
En oppføring i telefonlisten er lagret eller fjernet.
Basestasjonen er satt på tilknytningsmodus.
En av telefonsvarerinnstillingene er blitt endret.
Når du lytter til innkomne meldinger: du er kommet til slutten av meldingen
(1 pipesignal), eller alle innkomne meldinger er blitt spilt av (2 pipesignaler).
Begynnelsen eller slutten på en melding som er tatt opp, er blitt angitt.
Det kommer en ekstern oppringning mens du holder på med en
internsamtale.

Nyttige tips og vedlikehold
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Indikatorlampe på basestasjonen
Grønt, vedvarende
Grønt, blinker
regelmessig.
Grønt, blinker i takt med
ringesignalene.

•
•

Basestasjonen er på.

•

En ekstern oppringning kommer inn.

En utgående samtale pågår.

Feilsøking for telefonen
Problem

Årsak

Løsning

Linjen er dårlig og symbolet
A vises.

Håndsettet er ved grensen for
radiosignalområdet.

Kom nærmere basestasjonen og
prøv igjen.

Håndsettet avgir et
varselsignal når du prøver å
foreta en ekstern
oppringning.

En eksternsamtale pågår på et
annet håndsett.

Vent til samtalen er ferdig, og prøv
igjen.

Symbolet A vises. Håndsettet
er utenfor dekningsområdet til
basestasjonen.

Kom nærmere basestasjonen og
prøv igjen.

Symbolet A vises. Håndsettet
er ikke tilknyttet basestasjonen.

Knytt håndsettet til basestasjonen
og prøv igjen.

Et annet håndsett bruker
menymodus, og basestasjonen
er opptatt.

Vent til det andre håndsettet
avslutter menymodus og prøv
igjen.

Håndsettet avgir et
varselsignal når du prøver å
foreta en intern oppringning.

Håndsettet du prøver å nå, er
opptatt med en eksternsamtale
eller er utenfor
dekningsområdet.

Vent til det andre håndsettet blir
tilgjengelig og prøv igjen.

Oppringerens nummer vises
ikke på displayet ved
innkommende oppringning.

Du har ikke abonnert på denne
tjenesten.

Ta kontakt med telefonoperatøren
din.

Installasjonen din er ikke
kompatibel med Onis .

Ta kontakt med installatøren eller
telefonoperatøren din.

o
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Ta vare på telefonen
Når du skal rengjøre telefonen, må du først trekke ut strømledningen og
telefonkabelen. Gni med en fuktig klut eller et vaskeskinn og tørk så med en tørr
klut. Dermed holder du telefonen så god som ny.

Merk:
Ikke bruk rensesprayer eller løsningsmidler på telefonen. Rengjør ladekontaktene
på håndsettet og basestasjonen med en tørr klut som ikke loer.

Fjerne batteriene
1 Skyv ned batteridekslet og løft det av.
2 Ta ut batteriene.
3 Sett batteridekslet tilbake på plass.

Advarsel!

De oppladbare batteriene inneholder kadmium.
Lokalt regelverk krever spesiell behandling av kadmiumholdig avfall.

Nyttige tips og vedlikehold
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