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Allmän beskrivning
Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-335H
trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett LDK-system.

Ingående delar
Se till att följande delar medföljer:
1 Handenhet
1 Batteriladdare
1 Batteri
1 Batterieliminator
1 Bälteshållare

GDC-330H

Bälteshållare
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Batteri

GDC-335h
GDC-330H

LG

Batterieliminator
Batteriladdare

Headset
Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.
Modell A:
Headset med hörsnäcka
och mikrofon sammankopplade
via ett gummirör.
1,2m

Modell B:
Headset med hörsnäcka och mikrofon
som är monterad på sladden. På mikrofon
finns även en svarsknapp.
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1,4m

Handenhet
GDC-335H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation.
Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 20
tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.

Antenn

Högtalare

Display
LG

Lur På/Av
R-Knapp
Headset
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Parkering

R

QZ

1

ABC

2

DEF

3

GHI

4

JKL

5

MNO

6

PRS

7

TUV

8

WXY

9

Överflytt

0

#

Funktion
Återuppringning

Kortnummer
På/Av &
Meddelande

Sifferknappar

PWR

Nivå / Menyer
Mikrofon

Batteriladdare
Batteriladdaren 320-SSC är avsedd för handenheten GDC-335H.
Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

Batteri
Ett full laddat batteri klarar 12 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett
batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning.
Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas
förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötar var 20:e sekund och "Low
batt" visas i displayen.
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Beskrivning av knappar
Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.
Lur På / Av - Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.
R

R-Knapp - Används för vissa AXE tjänster.
Parkering - Används för att parkera ett externt samtal.
Kortnummer - Används för uppringning med kortnummer.
Överflytt - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.
Återuppringning - Används vid återuppringning av senast slagna nummer.

PWR

På / Av - Används för att slå på och av handenheten.
Meddelande - Används för att lyssna av eller lämna meddelanden.
Funktion - Används vid programmering och för att utföra vissa funktioner.
Ner - Pil-ner tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.
Upp - Pil-upp tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.

Meddelanden och symboler i displayen
I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler
och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.
Handenheten är synkroniserad och staplarna visar aktuell signalstyrka.
En trafikkanal används.
Batteriet är nästan helt urladdat.
Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.
SERV

Handenheten är i programmeringsläge.

TRY SYNC..

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

OUT RANGE

Handenheten är utanför täckningsområdet.

INVALID

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.

NO CHANNEL

Alla samtalskanaler är upptagna.

CALL FAIL

Ett samtal bryts p g a störningar i radiokommunikationen.
8

System funktioner

Knapptryckning
RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal
Alternativ A:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
(Ton hörs och symbolen

visas i displayen.)

-

Tag en linje (normalt 9 eller 0).

-

Slå önskat telefonnummer.

Alternativ B:
- Slå linje access kod (normalt 9 eller 0).
-

Slå önskat telefonnummer.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.
(Ton hörs och symbolen

9

el.

0

9

el.

0

X

X

X

X

X

X

visas i displayen.)

Ringa ett internt samtal
Alternativ A:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå anknytningsnumret.

Alternativ B:
-

Slå anknytningsnumret.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

Du kommer att höra:
A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN
(Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.
B. Tonstötar om den uppringda stationen är i HF
(Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala
direkt.
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Knapptryckning

Ringa ett internt gruppnummer
Alternativ A:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå gruppnumret (t.ex. 620).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Påringningston ges och du kan invänta svar.)

Alternativ B:
-

Slå gruppnumret (t.ex. 620).
(Påringningston ges och du kan invänta svar.)

-

Tryck på knappen PÅ/AV.
AVSLUTA ETT SAMTAL

Avsluta ett samtal
-

Tryck på knappen PÅ/AV.
TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal
När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat,
besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)

Ta emot ett internt samtal
När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat,
besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Flytta över ett samtal
Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.

-

Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
(Det externa samtalet parkeras.)

-

Slå anknytningsnummer (t.ex. 100).
(Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på.)

-

Tryck på knappen PÅ/AV för att fullfölja överflyttningen.
(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen, hänvisad
eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka ÖVERFLYTT.
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Knapptryckning
PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett samtal
Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.

För att parkera samtalet:
-

Tryck på knappen PARKERING och sen på PÅ/AV.

För att ta tillbaka ett parkerat samtal:
-

Tryck på knappen PÅ/AV och sen på PARKERING.

Parkera i parkeringsgrupp
Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.

-

Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
(Det externa samtalet parkeras.)

-

Ange parkeringsgruppnummer (t.ex. 601).

X

X

X

X

X

X

(LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608)

-

Tryck på knappen AV/PÅ.

Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp
-

Tryck på knappen AV/PÅ.
Ange parkeringsgruppnummer (t.ex. 601).
(LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608)

PLOCKA UPP ETT SAMTAL

Plocka ett samtal från en anknytning
När det ringer på en anknytning:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå 7 + anknytningsnumret på anknytningen som

7

+

ringer.

Upplockning i svarsgrupp
Du måste ingå i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.

När det ringer på en anknytning i din svarsgrupp:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå 36.

3

11

6

X

X

X

Knapptryckning
KORTNUMMER

Använda ett kortnummer
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Slå kortnumret (t.ex. 001 el. 2000).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Privata: 000-099, System LDK-300: 2000-4999, LDK-24/100: 2000-3499)

Lagra ett kortnummer
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Välj kortnummer (000 - 099).

-

Slå telefonnumret som skall lagras.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Ange en text för valt kortnummer, se tabell.
(Texten får innehålla max 16 tecken. Om text inte ska
användas kan du istället direkt trycka på FUNKTION.)

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka på knappen PÅ/AV.

Radera ett kortnummer
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Välj det kortnummer som skall raderas.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka på knappen PÅ/AV.

A
E
I
M
O
U
Y

=
=
=
=
=
=
=

[2][1]
[3][2]
[4][3]
[6][1]
[1][1]
[8][2]
[9][3]

B
F
J
N
R
V
Z

=
=
=
=
=
=
=

[2][2]
[3][3]
[5][1]
[6][2]
[7][2]
[8][3]
[1][2]

C
G
K
O
S
W

=
=
=
=
=
=

[2][3]
[4][1]
[5][2]
[6][3]
[7][3]
[9][1]

D
H
L
P
T
X

=
=
=
=
=
=

[3][1]
[4][2]
[5][3]
[7][1]
[8][1]
[9][2]

. = [1][3] , = [*][3] : = [*][2] Blank = [*][1]
0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]
4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]
8 = [8][0] 9 = [9][0]
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Knapptryckning
UPPRINGNING MED NAMNVAL

Uppringning med namnval
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen KORTNR 2 ggr.

-

Välj alternativ för visning av namn.
1 - Interna anknytningar
2 - Individuella kortnummer
3 - Systemkortnummer

-

Stega dig fram till aktuellt namn genom att trycka på
piltangenterna.

-

För att ringa upp valt nummer tryck PARKERING.

X

(Alternativt kan du direkt hoppa till namn som börjar på en viss bokstav. Det
utförs genom att ange bokstavens kod, se tabellen på sidan 12.)

SENAST SLAGNA NUMMER

Senast slagna nummer
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.

-

Stega dig fram till aktuellt nummer genom att trycka på
piltangenterna.

-

För att ringa upp valt nummer tryck PARKERING.

SPARA ETT TELEFONNUMMER

Spara ett telefonnummer
Endast under ett utgående externt samtal.

-

Tryck på knappen KORTNR 2 ggr.

Använda ett sparat telefonnummer
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Tryck på knappen #.

#
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Knapptryckning
VIDAREKOPPLING

Vidarekoppling
Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå 54.

5

-

Välj vidarekopplingstyp (1 - 6).

X

4

1 - Direkt
2 - Vid upptaget
3 - Vid ej svar
4 - Vid upptaget eller ej svar
5 - Externt direkt (till ett kortnummer)
6 - Externt vid ej svar (till ett kortnummer)
-

Ange vidarekopplingens destination;
- Anknytningsnummer. /Gruppnummer/Röstbrevlåda
(endast vidarekopplingstyp 1 - 4)

X

X

X / X

X

X /

- Kortnummer
(endast vidarekopplingstyp 5 - 6)

X

X

X / X

X

X

5

9

(Bekräftelseton hörs.)

Radera vidarekoppling
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå 59. (Bekräftelseton hörs.)

Följ mig
Obs! Behörighetskod måste vara registrerad, se sidan 20.
Följ mig är en speciell typ av vidarekoppling som kan utföras från den
anknytning samtalet ska till. Om Följ mig ska aktiveras måste anknytningen
som ska vidarekopplas ha en behörighetskod.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Slå 540.

5

4

0

-

Slå anknytningsnummer.

X

X

X

X

X

X

(Bekräftelseton hörs.)

-

Slå behörighetskod (5 siffror).
(Bekräftelseton hörs.)
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X

X

#

X

Knapptryckning
HÄNVISNING

Hänvisning på display
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 51.

-

Slå numret på det önskade meddelandet (01 - 10).

-

Ange data, se nedan. (T ex datum, tid eller tel.nr.)

5

(

Genom att trycka KORTNR kan du välja att använda en
talsvarshänvisning. Vid aktivering av vanlig hänvisning ska
detta steg hoppas över.

-

X

1

X

)

Tryck på knappen FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.)

Ta bort en hänvisning
-

Tryck på knappen PÅ/AV och slå 53.

01
02
03
04
05

LUNCH / tt:mm
SEMESTER / dd:mm
TILLBAKA KL / tt:mm
TILLBAKA DEN / dd:mm
UTE

tt = Timmar 00 - 23
mm = Månad 01 - 12

06
07
08
09
10

5

3

5

3

5

3

6

8

6

8

T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)
FINNS PÅ / xxxx
UPPTAGEN TILL / tt:mm
SJUK
BORTREST

mm = Minuter 00 - 59
dd = Dag 01 - 31

STÖR EJ

Aktivera
-

Tryck på knappen PÅ/AV och slå 53. (Bekräftelseton hörs.)

Ta bort
-

Tryck på knappen PÅ/AV och slå 53. (Bekräftelseton hörs.)

UCD (STÖR EJ)
Obs! För att denna funktion ska kunna användas måste din anknytningen
ingå i en UCD-grupp.

Aktivera
-

Tryck på knappen PÅ/AV och slå 68. (Bekräftelseton hörs.)

Ta bort
-

Tryck på knappen PÅ/AV och slå 68. (Bekräftelseton hörs.)
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Knapptryckning
RÖSTBESKED

Röstbesked
Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.

Spela in ett röstbesked:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

Tryck FUNKTION och slå 61.

-

Tryck på knappen #.

-

Spela in ditt meddelande.

-

Spara meddelandet med PARKERING.

6

1

6

6

6

1

#

Radera eget röstbesked:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

Tryck FUNKTION och slå 66.

Uppspelning av eget röstbesked:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

Tryck FUNKTION och slå 61.

-

Avsluta genom att trycka på knappen PÅ/AV.

Aktivera ditt röstbesked:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

Slå 54.

5

-

Ange när röstbrevlådan ska aktiveras (1 - 4).
1 - Direkt
2 - Vid upptaget
3 - Vid ej svar
4 - Vid upptaget eller ej svar

X

-

Tryck på #.

#

Lyssna av meddelande från egen apparat:
Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen MEDDELANDE.

.

(Det första meddelandet spelas nu upp.)

-

För att lyssna på nästa tryck på knappen PARKERING.

-

För att radera ett meddelande tryck R-Knapp.

R

16
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Knapptryckning
RÖSTBESKED ÖVRIGT

Uppspelning av system/anknytningsstatus
Om växeln är utrustad med ett röstkort kan detta läsa upp ett antal
statusmeddelanden.

Datum- och tidsangivelse:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck FUNKTION och slå 62.

6

2

6

3

6

4

(Du kommer att höra: "Datumet är...")

Anknytningsangivelse:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck FUNKTION och slå 63.
(Du kommer att höra: "Detta är anknytning...")

Anknytningsstatus:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck FUNKTION och slå 64.
(Röstkortet kommer att ange om vissa funktioner är aktiverade.)

A-NUMMER VID EJ SVAR

A-nummer vid ej svar
Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i
handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i
displayen
.

För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

Tryck på knappen MEDDELANDE.

-

Bläddra med piltangenterna.

-

För att ringa upp, tryck på knappen PARKERING.
(I LDK-24 måste du trycka på PARKERING 2 gånger).

För att radera ett A-nummer:
- Tryck på knappen PÅ/AV.
-

R

Tryck på MEDDELANDE och R-Knapp.

Not. I LDK-24 raderas A-nr ej automatiskt efter användning.
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Knapptryckning
MEDDELANDE

Meddelande (text)
När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du
lämna ett meddelande som visar att du har ringt.

Meddelande till ledig anknytning:
- När du hör påringningston, tryck på MEDDELANDE.
-

Tryck på knappen PÅ/AV.
(Ett meddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)

Meddelande till upptagen anknytning:
- När du hör upptagetton, tryck på MEDDELANDE.
-

Tryck på knappen PÅ/AV.
(När den uppringda anknytningen blir ledig, kommer det att ringa hos dig.
När du besvarar detta samtal börjar det ringa hos den du söker.)

Besvara ett meddelande (text)
Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen
meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.

-

. Det

Tryck på knappen PÅ/AV.
Tryck på knappen MEDDELANDE.
(Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)

Meddelande (röst)
När du ringer en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna
ett röstmeddelande. Detta utförs när du hör påringningston eller upptagetton.

-

Tryck på knappen MEDDELANDE.
(Växel läser upp följande: "Spela in din hälsning”)

-

Tala in ett meddelande.

-

Spara och avsluta genom att trycka på knappen
PARKERING.

ALLANROP

Allanrop
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Ange typ av allanrop. (Se nedan)

-

Efter tonen; tala med normalt röstläge.
Allanrop int & ext
Intern allanrops zon
Internt allanrop
Externtall anrop zon 1
Externt allanrop zon 2
Externt allanrop zon 3
Externt allanrop

LDK-24
49
401-410
43
45
-

LDK-100
49
401-415
43
45
46
47
48

X

LDK-300
49
401-419
43
45
46
47
48
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Knapptryckning
PÅMINNELSESIGNAL

Påminnelsesignal
Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelsesignal vid ett
visst klockslag.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Slå 41.

4

1

-

Ange tid för väckning med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars
intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).

T

T

-

Tryck FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.)

4

2

M

Radera påminnelsesignal
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Slå 42.

-

Tryck på knappen FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.)
NAMN I DISPLAY

Programmera ditt namn i display
Du kan programmera så att de anknytningar som du anropar ser ditt namn,
istället för ditt anknytningsnummer, i sin display.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 74.

-

Slå in ditt namn (se nedan).

-

Tryck FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.)

A
E
I
M
O
U
Y

=
=
=
=
=
=
=

[2][1]
[3][2]
[4][3]
[6][1]
[1][1]
[8][2]
[9][3]

B
F
J
N
R
V
Z

=
=
=
=
=
=
=

[2][2]
[3][3]
[5][1]
[6][2]
[7][2]
[8][3]
[1][2]

C
G
K
O
S
W

=
=
=
=
=
=

[2][3]
[4][1]
[5][2]
[6][3]
[7][3]
[9][1]

D
H
L
P
T
X

=
=
=
=
=
=

7

[3][1]
[4][2]
[5][3]
[7][1]
[8][1]
[9][2]

. = [1][3] , = [*][3] : = [*][2] Blank = [*][1]
0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]
4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]
8 = [8][0] 9 = [9][0]
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Knapptryckning
BEHÖRIGHETSKOD

Registrera behörighetskod
För att förhindra obehöriga från att ringa externa samtal på din handenhet,
kan du spärra den med en behörighetskod. Denna kod används även till
funktionen följ mig.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 31.

-

Slå anknytningens behörighetskod (5 siffror).

-

3
X

X

1
X

X

X

Tryck på knappen FUNKTION.
(Bekräftelseton hörs.)

Byta behörighetskod
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 32.

-

Slå behörighetskoden (5 siffror).

3

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Bekräftelseton hörs.)

-

Slå en ny behörighetskod.
Tryck på knappen FUNKTION.
(Bekräftelseton hörs.)

SPÄRR AV ANKNYTNING

Spärr av externa samtal
OBS: Behörighetskod måste vara registrerad.

-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 21.

-

2

2

2

1

Tryck på knappen FUNKTION.
(Bekräftelseton hörs.)

Ta bort spärr av externa samtal
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION och slå 22.

-

Slå behörighetskod.

-

X

Tryck på knappen FUNKTION.
(Bekräftelseton hörs.)
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Apparat funktioner

Knapptryckning

KNAPPLÅS

För att aktivera knapplås
- Tryck på knappen FUNKTION.
-

Tryck 2.

2

För att ta bort knapplås
- Tryck på knappen FUNKTION.
-

2

Tryck 2 (Inom två sekunder).

SENAST SLAGNA NUMMER
Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren.
Det gäller för externa såväl som för interna anrop.
(Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr)
-

Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING

-

Välj nummer med piltangenterna

-

För att ringa upp valt nummer tryck LUR.

RINGKARAKTÄR

Ringkaraktär
Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler samt
individuellt ställa hastigheten för dessa. Ringkaraktären kan även ställas
separat för interna respektive externa samtal.

Ändra ringkaraktär:
Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 1 2.

1

-

Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras:
1 - interna anrop
2 - externa anrop

1

-

Välj karaktär med knapparna UPP eller NER.

-

Bekräfta genom att trycka på knappen FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr.

R
Forts. nästa sida
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R

2

R

Knapptryckning
Ändra tempo på ringkaraktären:
Tempot kan justeras separat för externa respektive interna anrop.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 1 2.

1

-

Ange för vilken typ av anrop tempot ska ändras:
5 - interna anrop
6 - externa anrop

5

-

Välj tempo med knapparna UPP eller NER.

-

Bekräfta genom att trycka FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr.

2
el.

R

R

2

6

R

LJUDNIVÅ

Talvolym
Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att
använda piltangenterna. (Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss
grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.)

När ett samtal är uppkopplat i handenheten:
- Tryck på knapparna UPP eller NER.

Ringvolym
Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop.
(Ringvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att
ringsignalen stängs av helt.)

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 12.

1

-

ANge anropstyp där ringkaraktär skall ändras:
3 - interna anrop
4 - externa anrop

3

-

Välj nivå med knapparna UPP eller NER.

-

Bekräfta genom att trycka på knappen FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr.

el.

4

R

R

R

1

2

7

R

R

R

Signalvolym
Signalvolymen är nivån på signalen som genereras när en tangent trycks ner.
(Signalvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att
signalen stängs av helt.)

-

Tryck på knapparen FUNKTION.

-

Tryck 1 2 7.

-

Välj nivå med knapparna UPP eller NER.

-

Bekräfta genom att trycka FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr.
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Knapptryckning
LOKALA KORTNUMMER MED NAMN
Med denna funktion kan användaren själv lagra upp till 30 lokala kortnummer
vilka var och ett kan knytas till ett namn. Dessa kortnummer lagras i
handenhetens lokala minne.

Använda lokala kortnummer
-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Bläddra med knapparna UPP eller NER

-

Ring upp valt nummer genom att trycka på PÅ/AV.

Lägga in lokala kortnummer
OBS! När ett externt nummer anges skall även linjeaccesskoden vara
inkluderad. Numret sksåledes bärja med 9 eller 0 beroende på vilken kod
som används.

-

Ange det telefonnummer som ska sparas.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Ange den text som ska knytas till numret.
(Se nästa sida "skriva in alfanumeriska tecken")

-

Avsluta och spara med knappen FUNKTION.

Ändra ett befintligt kortnummer
-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Välj nummer med knapparna UPP eller NER.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 1.

-

Ändra det lagrade numret.

1

(Tryck R-knapp för att radera en siffra).

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Ändra den lagrade texten.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

Radera ett befintligt kortnummer
-

Tryck på knappen KORTNR.

-

Välj nummer med knapparna UPP eller NER.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 2.

-

Tryck på knappen FUNKTION.
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Knapptryckning
SKRIVA IN ALFANUMERISKA TECKEN

Skriva in alfanumeriska tecken

1 = Q, Z, ., 1, q, z

När en text ska anges används en metod som liknar den många
mobiltelefoner använder.

2 = A, ƒ, ≈, B, C, 2, a, ‰, Â, b, c

-

För att mata in det första tecknet tryck på den knapp
som är märkt med det tecken som ska användas. Tryck
upprepade gånger tills rätt tecken visas i display.

4 = G, H, I, 4, g , h, i

Tryck på knappen NER.

7 = P, R, S, 7, p, r, s

-

3 = D, E, F, 3, d, e, f
5 = J, K, L, 5, j, k, l
6 = M, N, O, 6, m, n, o
8 = T, U, ‹, V, 8, t, u, ¸, v

-

Mata in nästa tecken.

-

Avsluta med knappen FUNKTION.

9 = W, X, Y, 9, w, x, y
0 = 0,

, &, , , -

(För att t.ex. mata in tecknet E tryck 2 ggr på tangenten 3 ,för
att mata in en 8 tryck 4 ggr på tangenten 8).

STÄNGA AV RINGSIGNALEN

Stänga av ringsignal
-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Tryck 1 1.

-

Välj läge med knapparna UPP och NER.

-

Bekräfta genom att trycka FUNKTION.

-

Avsluta genom att trycka R-Knapp 2 ggr.

1

1

R

R

ÖVRIGT

Påskyndning
Om du ringer till en upptagen anknytning kan en
påskyndningssignal genereras.
-

*

När du hör en upptagetton tryck *.
(Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)
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Roaming
Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations
räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för
handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.

Hand-over
När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra
fysisk kanal utan att koppla ner samtalet.
Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på
signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör
sig i täckningsområdet.

Handenheten är utanför täckningsområdet
Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten
är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en
varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet,
flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader
och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på
mottagningsstyrkan.

Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen
Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i
realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra
hörnet av displayen.

Låg batterinivå
Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när
handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger
var 20:e sekund.

Återställa display
Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför
täckningsområdet tappas displayinformationen. För att
läsa in den igen utför följande:
-

Tryck på knappen PÅ/AV.

-

Tryck på knappen FUNKTION.

-

Slå 77. (Bekräftelseton hörs.)

7
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Användarmeny
Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetens användarmeny.
Denna meny visas om du trycker på knappen FUNKTION (
). Det går sedan att bläddra
i menyn genom att trycka på piltangenterna. För att gå vidare i menyn; ange den siffra som
står framför det du vill ändra. För att gå bakåt i menyn; tryck R-Knapp (R).

FUNKTION

1 Setting

2 Key Lock

1 RingOff

RING OFF
NO

2 Audio

1 IntRing

INT RING 1

2 Co Ring

CO RING 1

3 IntVol

IntRingVol
!!!!__

4 Co Vol

CoRing Vol
!!!!__

5 Int Spd

IntRingSpd
!!!_

6 CO Spd

CORing Spd
!!!_

7 KeyVol

Key Volume
!!!___

8 BuzVol

Buz Volume
!!!___

3 ShowBat

BATT: 4.1V
!!!!!_

4 Emer. #

EMERENCY #

5 Emer.On

EMERGENCY
ENABLED

6 AutoAns

Charger
DISABLED

KEY LOCK
NO
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Register
A

L

S

A-nummer vid ej svar 17
aktivera ditt röstbesked 16
alfanumeriska tecken 24
allanrop 18
allmän beskrivning 6
anknytningsangivelse 17
anknytningsstatus 17
använda ett kortnummer 12
använda ett sparat
telefonnummer 13
användarmeny 26
avsluta ett samtal 10

lagra ett kortnummer 12
ljudnivå 22
lur på/av 8
lyssna av meddelande
från egen apparat 16

B

N

samtalstid 7
senast slagna nummer 13, 21
signalvolym 22
skriva in alfanumeriska tecken 24
spara ett telefonnummer 13
spärr av anknytning 20
spärr av externa samtal 20
standby-tid 7
stänga av ringsignal 24
stör ej 15
stör ej - UCD 15
symboler 8
system funktioner 9
system/anknytningsstatus 17

batteri 7
batteriladdare 7
batterinivå 25
behörighetskod 20
byta behörighetskod 20

namn i display 19
namnval 13
ner 8

D

på/av 8
påminnelsesignal 19
parkera ett samtal 11
parkering 8
parkeringsgrupp 11
påskyndning 24
plocka upp ett samtal 11
programmera ditt namn
i display 19

displayen 8

E
externt samtal 9

F
flytta över ett samtal 10
följ mig 14
för att läsa av eller ringa
upp ett A-nummer 17
funktion 8

G
GDC-335H 6
gruppnummer 10

H
hand-over 25
handenhet 7
hänvisning 15
headset 6

M
meddelande 8
meddelande (röst) 18
meddelande (text) 18
meddelanden 8
mottagningstyrka 25

P

R

T
ta bort spärr av externa samtal 20
ta emot ett samtal 10
täckningsområdet 25
talvolym 22
textmeddelande 18
tidsangivelse 17

U
UCD (Stör Ej) 15
upp 8
upplockning i svarsgrupp 11
uppringning med namnval 13
uppspelning av eget röstbesked 16

V

R-knapp 8
radera eget röstbesked 16
radera ett A-nummer 17
radera ett kortnummer 12
radera påminnelsesignal 19
radera vidarekoppling 14
registrera behörighetskod 20
ringa ett samtal 9
ringkaraktär 21
ringvolym 22
roaming 25
röstbesked 16
RSSI 25

vidarekoppling 14

Å
ändra ringkaraktär 21
ändra tempo på ringkaraktären 22

Ä
återställa display 25
återuppringning 8

Ö
överflytt 8, 10

I
ingående delar 6
internt samtal 9

K
knappar 8
knapplås 21
kortnummer 8, 12
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Din återförsäljare

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.

