
ADDENDUM

SVERIGE

VARNING !

Om du har abonnemang med nummerpresentation kommer numret till den som ringer att visas i Onis
200.
Om numret till den som ringer inte visas i Onis 200 kan det bero på att operatörstypen som angetts
som standard inte motsvarar telefonoperatören du använder.
I så fall kan du lösa problemet genom att välja en av de fyra andra inställningarna för
nummerpresentation. (Se tabell nedan).
För att ändra operatörsinställning, se sidan 29 bruksanvisning för ONIS 200.
Efter ändring av operatörstyp, tryck 2 gånger på       för att programmeringen skall gälla.

Typ 1 Sweden + Finland
Typ 2 Denmark
Typ 3 Norway
Typ 4 Övrig
Typ 5 Övrig

DANMARK

ADVARSEL !

Hvis du abonnerer på tjenesten Vis nummer, viser Onis 200 nummeret på den, der ringer op.
Hvis Onis 200 ikke viser nummeret på den, der ringer op, kan det skyldes, at den operatørtype, der er
angivet som standard, ikke svarer til din telefonoperatør.
Der findes 4 andre Vis nummer-indstillinger, der kan løse dette problem (se tabellen nedenfor).
Hvis du vil ændre operatørtype, se side 29 i brugerhåndbogen til Onis 200.
Når du har skiftet operatortype, skal du trykke to gange på       for at bekræfte indstillingerne.

Type 1 Sweden + Finland
Type 2 Denmark
Type 3 Norway
Type 4 Øvrig
Type 5 Øvrig



NORSK

ADVARSEL !

Hvis du abonnerer på tjenesten anroperidentifikasjon, viser Onis 200 anroperens telefonnummer.
Hvis Onis 200 ikke viser anroperens nummer, kan det være mulig at operatørtypen som er angitt som
standard, ikke samsvarer med telefonoperatøren du bruker.
I så tilfelle finnes det fire andre instillinger for anroperidentifikasjon tilgjengelig, som kan løse
problemet (Se tabellen nedenfor).
Hvis du vil endre operatørtypen, se side 29 i brukerhåndboken for Onis 200.
Etter at du har endret operatørtype, trykk 2 ganger på       for å iverksette innstillingene.

Type 1 Sweden + Finland
Type 2 Denmark
Type 3 Norway
Type 4 En annen
Type 5 En annen

SUOMI

HUOMAA !

Jos olet tilannut verkko-operaattorilta numeronnäyttöpalvelun, soittajan numero tai nimi näkyy
Onis 200 puhelimessa.
Jos soittajan numero ei näy, vaihda puhelimen asetusta. Ohje asetuksen muuttamiseen löytyy
käyttöohjeen sivulta 29.
Vakioasetus on Tyyppi 1, ellei tämä toimi, valitse nelijästä muusta uusi asetus ja vahvista se
painamalla        -näppäintä kaksi kertaa.

Tyyppi 1 Sweden + Finland
Tyyppi 2 Denmark
Tyyppi 3 Norway
Tyyppi 4 Muu
Tyyppi 5 Muu
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