
Telefon Geemarc
Photophone 100
För anslutning till analoga
telenätet eller bredbands-
modem med telefonuttag
Artnr 2205
Storlek: 230 x 180 x 45 mm
Vikt: 770 gram
Strömförsörjning via telenätet
alt. modemets telefonuttag

1) Tekniska data
• 11 snabbvalsknappar för egen-

inlagda telefonnummer, varav 
8 med plats för bilder samt 
3 under knapparna M1 - M3.

• 10 snabbvalsnummer kan anteck-
nas på en utdragbar notisskiva

• Stora tangentbordsknappar - 
25 x 20 mm. Bildknapparna - 
22 x 20 mm 

• Steglöst reglerbar lurvolym. 
Tonkontroll. Extra hög lurvolym 
+30 dB, med knapp

• Högtalande med reglerbar volym
• Hörslinga T3/M3 
• Reglerbar (3 lägen) ringsignal 

>80 dB, synlig ringindikator
• Kan väggmonteras

2) Inkoppling
• Lurens spiralsladd ansluts till ut-

taget på telefonens vänstersida.

•På telefonens baksida:
- Anslut telesladden till ett tele-

jack/telefonuttag på modemet 
(det måste finnas ett abonne-
mang för telefon) och modular-
uttaget på baksidan.

- Ställ in rätt FLASH-tid till 100.
- Ringsignalen kan sättas i ett av 

3 lägen- INGEN, LÅGT & HÖGT.

• Lyft luren och kontrollera att 
kopplingston hörs. Lurens ljud-
volym justeras med skjutregeln 
på ovansidan. Extra förstärkning 
görs med att trycka in knappen 
”Extra ljudvolym”.

• Gör ett provsamtal. Lyft luren. 
Slå numret. Avsluta med att lägga 
på luren. (Ring upp telefonen för
att kontrollera ringsignalen.)

3) Väggmontering
• Skjut upp hängtappen, vänd ett 

halvt varv och sätt tillbaka igen. 
Hängtappen sticker upp en liten 
bit, så att luren inte faller av.

• Sätt 2 skruvar med 80 mm från 
varandra i höjdled. De ska sticka 
ut c:a 7mm från väggen. 

• Häng upp telefonen på skruvarna
och korrigera vid behov!

4) PÅ/AV Extra volym
- Läge PÅ
Extra ljudvolym och ton aktiveras
automatiskt var gång telefonen
används. LED ”A” lyser då för att
visa att funktionen är på. 

• Trycks ”Extra ljudvolym” ned 
under ett samtal stängs 
funktionen av. Ljudvolymen kan 
dock justeras med skjutregeln 
”Lurvolym”.

• Det har ingen betydelse om 
knappen ”Extra ljudvolym” trycks 
ned upprepat under ett pågående 
samtal. Vid ett nytt samtal när 
luren lyfts är funktionen 
aktiverad igen. 

- Läge AV
Funktionen ”Extra ljudvolym och
ton” är nu avstängda. LED ”A” är
släckt, dvs funktionen är av. 

• Trycks ”Extra ljudvolym” ned, 
under ett samtal, sätts funktio-
nen på och  LED ”A” lyser. 

• Trycks ”Extra ljudvolym” ned 
igen under samma samtal stängs 
funktionen av och LED ”A” 
slocknar. Vid nytt samtal, när 
luren lyfts, är funktionen av. 

- Tonkontroll
När ”PÅ/AV Extra volym” är
aktiverad, kan tonkontrollen
användas för att justera bas och
diskant, med max +10 dB. Använd
skjutreglaget ”Tonkontroll” på
telefonens ovansida. 

• Om ”PÅ/AV Extra volym” är  
AV fungerar inte funktionen. 

5) Ringa ett samtal
- Med luren
• Lyft luren. Slå numret. Avsluta 

med att lägga på luren.

- Med högtalaren
Mikrofonen är automatisk. När
man slutar prata, stängs mikro-
fonen av och telefonen övergår 
till lyssningsläge. Funktionen kan
påverkas av omgivande hög ljud-
nivå, t ex buller, musik etc i
omedelbar närhet.
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Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.
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Photophone 100 är tillverkad av: 
Geemarc Telecom SA, Frankrike
CE-märkt. 2 års garanti för
tillverkningsfel. 



• Tryck på knappen ”Högtalare 
PÅ/AV” - invänta kopplingston. 
Slå numret. Avsluta med att 
trycka på ”Högtalare PÅ/AV”.

• Under pågående samtal, tryck på 
knappen ”Högtalare PÅ/AV” och 
lägg på luren samtidigt. 

• Högtalarfunktionen stängs av 
genom att lyfta luren.

• När högtalarfunktionen är på, 
kan bara en person i taget prata 
- inte båda samtidigt.

• I högtalande läge justeras 
ljudvolymen med knapparna på 
telefonens högersida.

6) Svara på samtal
Telefonen ringer vid inkommande
samtal och ”Ringindikatorn” lyser.

• Lyft luren för att svara. Avsluta 
samtalet med att lägga på luren.

ELLER
• Tryck på ”Högtalare PÅ/AV” 

för att svara. Avsluta samtalet 
med att trycka på ”Högtalare 
PÅ/AV” igen.

7) Återuppringning
• Lyft luren alternativt tryck på 

”Högtalare PÅ/AV”. 

• Tryck på knappen”Återuppring-
ning”. Telefonen ringer automa-
tiskt upp det senast slagna 
telefonnumret.

8) Sekretessknapp
• Mikrofonen kopplas bort under 

samtal genom att trycka på 
knappen ”Sekretess”. LED 
”B”lyser.

• Tryck en gång till för att åter- 
inkoppla mikrofonen.

9) Hörselslinga
Telefonen har inbyggd hörselslinga
(i luren) för den som vill använda
sin hörapparat vid telefonering. 

• Koppla in hörappratens telespole 
genom att ställa hörapparaten i 
T-läge, för att lyssna via slingan.

10) R-knapp
”R-knapp” kan användas för
tjänster som telefonoperatören
kan erbjuda. T ex låta samtal vänta
eller koppla samtal vidare till en
annan intern anknytning. För att
det ska fungera måste knappen
”FLASH” vara ställd i läge 100.
Telefonoperatören kan ge mer
information.

11) Lagra snabbval
Det finns 11 snabbvalsknappar: 
3 snabbval under knapparna M1-M3 

SAMT
8 snabbval med bildknappar

Lagra snabbvalsnummer:
1. Lyft luren

2. Tryck på knappen ”Lagra 
snabbval” på telefonens ovan-
sida. Bry dig inte om 
kopplingstonen! 

3. Slå telefonnumret du vill lagra 
(max 32 siffror) med 
siffertangenterna.

4. Använd vid behov, knappen 
”Återuppringning” för att lägga
in ett mellanslag (paus).

5. Tryck på den snabbvalsknapp, 
där telefonnumret ska lagras.

6. Tryck på knappen ”Lagra 
snabbval” igen. Telefonnumret 
är nu lagrat.

När ett telefonnummer lagras på
en snabbvalsknapp, skrivs ett
eventuellt befintligt nummer över. 

• Lägg in en bild/text i bildknapp-
arna, som representerar det 
telefonnummer som finns på 
knappen, som stöd för minnet. 

• De bilder som finns på knapparna
(från början) kan inte enkelt tas 
bort. Stick in den nya bilden eller
lossa och ta bort plastlocket på 
knappen och lägg på bilden och 
tryck fast locket igen. 

• Bildformatet får inte överstiga 
19 x 16 mm. Det medföljer ett 
ark med några bilder.

• Telefonnummer som sparats kan 
antecknas på den utdragbara 
notisskivan, som finns på 
telefonens högra sida.

12) Ringa samtal med
snabbval
1. Lyft luren- invänta kopplingston

2. Tryck på en snabbvalsknapp 
med ett lagrat telefonnummer

3. Telefonen ringer automatiskt 
upp telefonnumret

ELLER
1. Tryck på knappen ”Högtalare 

PÅ/AV” - invänta kopplingston.

2. Tryck på en snabbvalsknapp 
med ett lagrat telefonnummer

3. Telefonen ringer automatiskt 
upp telefonnumret

13) Underhåll och
skötsel
• Använd produkten med varsamhet

för att få lång produktlivstid.

• Placera den inte där den kan 
utsättas för regn, vatten eller 
fuktiga omgivningar samt
starkt solljus/värme.

• Om produkten blir smutsig, torka 
den då med en fuktig trasa. 
Använd inte lösningsmedel eller 
starka rengöringsmedel.

14) Felsökning
- Ingen ringsignal
• Kontrollera att telesladden är 

rätt inkopplad och inte skadad.

• Vid anslutning till modem, kon-
trollera om det fungerar som det 
ska. Gör eventuellt en omstart.

• Prova en annan telefon i telefon-
jacket/-modemuttaget, för att 
se om felet ligger i telefonen. 

• Kontrollera att telefonens 
ringsignal inte är avstängd.

- Telefonen är tyst, ingen
kopplingston hörs
• Kontrollera att telesladden är 

rätt inkopplad och inte skadad.

• Vid anslutning till modem, kon-
trollera om det fungerar som det 
ska. Gör eventuellt en omstart.

• Prova en annan telefon i telefon-
jacket/-modemuttaget, för att 
se om felet ligger i telefonen. 

Kontakta Rehabmodul AB 
om telefonen fortfarande 
inte fungerar.


