
Telefon Geemarc
AMPLIDECT295 Photo
För anslutning till analoga tele-
nätet eller bredbandsmodem
/router med telefonuttag
Artnr 2136
Storlek, handenhet : 170 x 52 x 20 mm
Vikt handenhet: 128 gram
Strömförsörjning med laddningsbara
batterier och adapter från elnätet 

OBS! Vid oklarheter - 
Se original-bruksanvisningen!

Inkoppling/start

• Sätt i de medföljande laddnings-
bara batterierna i handenheten.
Se bilden ovan.

•På basenhetens undersida:
- Anslut nätadaptern till basen-

heten (C) och ett vägguttag (D).

- Anslut telesladden till ett tele-
jack/telefonuttag (B) på 
modemet/routern (det måste 
finnas ett abonnemang för 
telefon) och modularuttaget (A). 

- Sätt handenheten på sin plats i 
basenheten. Batterisymbolen på 
skärmen visar att laddning pågår.
Laddning måste göras upp till 16 
timmar för full kapacitet. 
Laddningen är automatiskt 
reglerad. Full kapacitet visas med 
att alla fält är svarta. Laddning 
sker automatiskt när handen-
heten är placerad i basenheten.

- Handenheten söker upp basen-
heten automatiskt så att för-
bindelse finns mellan enheterna.

Menyspråk
Svenska menyer finns inte. Du kan välja
engelska, franska, tyska, holländska,
italienska, spanska eller ryska. Om du är
nöjd med det valda språket (t ex engel-
ska) kan du hoppa äver detta stycke.

1. Tryck på menyknappen (13).
2. Bläddra med (16) till HS SETTING.
3. Tryck på menyknappen (13).
4. Bläddra med (16) till LANGUAGE.
5. Tryck på menyknappen (13).
6. Bläddra med(16) för att välja språk,

t ex engelska. Svenska finns inte.
7. Tryck på menyknappen (13)

eller vänta 30 sekunder.

Översikt - Basenhet
(1) Hitta handenheten (HS) - tryck på 

knappen och handenheten piper. 
Tryck igen för att stänga av.

(2) Indikator som lyser med fast sken 
när linje är uppkopplad. Blinkar vid 
inkommande samtal.

(3) Bildknappar för inlagrade nummer.

(4) Återuppringning vid linje på resp, vid 
vila programmering av bildknappar. 

(5) Mikrofon.

(6) Lyser när högtalaren är på.

(7) Kopplar på högtalaren, Vänta 2 sek. 
innan du slår numret.

(8) resp. (9) Ökar resp sänker högtalar-
volymen när linjen är på. I viloläge kan 
ringsignalvolymen justeras.

Översikt- Handenhet
(10) Hörtelefon.

(11) LCD skärm.

(12) Laddningslampa som lyser med fast 
sken när handenhet står i basenheten.

(13) Menyknapp/OK.
- I viloläge: Tryck för att komma in i 

huvudmenyerna.
- Vid undermenyer: Tryck för att välja.
- Under samtal: Tryck för att komma åt 

telefonbok/återuppringningslista/ 
samtalslista.

(14) Upp/samtalslista.
- I viloläge: Tryck för att gå in listan. 
- I menyläge: Tryck för att bläddra upp.
- I telefonboks-/återuppringnings-/ 

samtalslists läge: Tryck för att 
bläddra upp.

- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att 
flytta markören ett steg till vänster.

- Under samtal: Tryck för att öka ljud-
volymen.

- När det ringer: Tryck för att öka ring-
signalvolymen.

(15) Telefon på. (GRÖN LUR)
- Tryck för linjetagning (kopplingston).
- I telefonboks-/återuppringnings-/ 

samtalslists läge: Tryck för att 
ringa valt nummer i listan.

- När det ringer: Tryck för att svara.

(16) Ned/återuppringningslista.
- I viloläge: Tryck för att gå in listan. 
- I menyläge: Tryck för att bläddra ned.
- I telefonboks-/återuppringnings-/ 

samtalslists läge: Tryck för att 
bläddra ned.

- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att 
flytta markören ett steg till höger.

- Under samtal: Tryck för att sänka ljud-
volymen.

- När det ringer: Tryck för att sänka 
ringsignalvolymen.
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Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.

Handenhet
framsida

AMPLIDECT295 Photo tillverkas av
Geemarc Telecom SA, Frankrike.
CE-märkt. 2 års garanti för
materiel- eller tillverkningsfel. 

OBS! Det finns inga menyer på svenska!
Välj engelska, spanska, mfl. Komplett
original bruksanvisning på engelska, kan
laddas ned som pdf via länken:
www.rehabmodul.se/katalogen/
amplidect295photo_brux_eng.pdf

Basenhet
undersida

Basenhet
ovansida

Preliminär version av:



(17) Högtalartelefon.
- Tryck för linjetagning - kopplingstonen 

hörs nu i högtalaren. Tryck igen för att 
gå över till hörtelefonen.

- I telefonboks-/återuppringnings-/ 
samtalslists läge: Tryck för att 
ringa valt nummer i listan. Tryck igen 
för att gå över till hörtelefonen.

- När det ringer: Tryck för att svara.
Tryck igen för att gå över till 
hörtelefonen.

(18) Mikrofon.

(19) Volymförstärkning (Boost).
- Ökar/sänker hörtelefonvolymen när 

knappen trycks och linjen är på. 

(20) Avbryt/sekretess (MUTE).
- I viloläge: Tryck för att komma tillbaka 

till  huvudskärmen. 
- Vid undermenyer: Tryck för att gå 

tillbaka till föregående meny.
- Vid undermenyer: Tryck och håll nere 

för att gå tillbaka till huvudskärmen.
- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att 

ta bort ett tecken.
- Under samtal: Tryck för att stänga av 

/sätta på mikrofonen.
- När det ringer: Tryck för att stänga av 

ringsignalen i handenheten.

(21) Telefon av. (RÖD LUR)
- Under samtal: Tryck för att avsluta 

samtal och tillbaka till huvudskärmen.
- I meny/redigeringsläge (EDIT): Tryck 

för att gå till föregående meny. 
- I meny/redigeringsläge (EDIT): Tryck 

och håll nere för att gå till huvud-
skärmen.

- I viloläge: Tryck och håll nere för att 
stänga av handenheten, För att sätta 
på handenheten - gör samma sak.

(22) Alfanumeriska tangentbordet.
X - I viloläge: Tryck och håll nere för att 

aktivera/avaktivera knapplåset.
#- I viloläge: Tryck och håll nere för att

sätta på/stänga av ringsignalen.
0 -I viloläge, redigering av nummer: Tryck 

och håll nere för att sätta in en paus.

(23) R.
- Under samtal: Tryck för att svara på 

nytt samtal, om du har sådan tjänst.

(24) Telefonbok.
- I viloläge: Tryck för att gå in i boken.

Datum och tid
DATUMFORMAT
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till DATE & TIME.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Tryck igen på menyknapp (13).

för att välja DATE FORMAT.
5. Tryck igen på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16)för att välja 

DD-MM-YY eller MM-DD-YY.
7. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

TIDFORMAT
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till DATE & TIME.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Tryck igen på menyknapp (13).

för att välja TIME FORMAT.
5. Tryck igen på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16)för att välja 

12-Hour eller 24-Hour.
7. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

STÄLLA IN DATUM OCH TID
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till DATE & TIME.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till SET DATE

eller SET TIME.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Med tangentbordet skrivs de aktuella 

siffrorna in.  
7. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

VISA TIDEN PÅ HUVUDSKÄRMEN
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till HS SETTINGS.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till HS DISPLAY.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) till TIME.
7. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

Ringa ett samtal
1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Tryck på GRÖN LUR-knappen.
3. När kopplingston hörs, slå önskat 

telefonnummer på tangentbordet.
4. Avsluta med RÖD LUR-knappen. 

ALTERNATIVT SÄTT:
1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Slå önskat telefonnummer på 

tangentbordet.
3. Tryck på GRÖN LUR-knappen.
4. Avsluta med RÖD LUR-knappen.

FELSLAGNING AV SIFFROR:
• Tryck kort på Avbryt-knappen (20). 

för att radera en siffra. Slå ny siffra.
• Tryck på Avbryt-knappen (20) längre 

än 1 sekund för att radera alla siffror 
och återgå till viloläget.

JUSTERING AV LURVOLYMEN 
• Under pågående samtal, tryck på  

knappen (16) för att justera ljud-
volymen i luren - 5 steg.

Svara på samtal
Om tjänsten nummerpresentation finns
visas uppringande nummer på skärmen.
1. Lyft ur handenheten från basenheten.

och tryck på GRÖN LUR-knappen. Om 
autosvar är aktiv är det bara att 
lyfta ur handenheten. 

2. Avsluta med RÖD LUR-knappen.

JUSTERING AV RINGSIGNAL:
• När det ringer, tryck på  knappen (16) 

för att justera ringsignalstyrkan.

Högtalande telefon
Högtalande funktion kan aktiveras före
och under ett samtal.
1. Tryck på knappen (17).
2. När kopplingston hörs, slå önskat 

telefonnummer på tangentbordet.
3. Avsluta samtal med RÖD LUR-

knappen. 
• Under pågående samtal: Tryck en gång 

på knappen (17) och samtalet återgår 
till lurens hörtelefon. Detta kan 
upprepas omigen.

Lagra snabbval
• Det finns 10 snabbvalsknappar med 

bilder i basenheten. Egna bilder kan 
ersätta de som finns med från början. 
(Skjut in en bild (pillrigt).) 

1. Låt handenheten vara kvar i bas-
enheten och tryck på knappen (4) 
i basenheten. 

2. Slå numret med bildtangenterna som 
är märkta M0 - M9. 

3. Tryck igen på knappen (4) i basenheten 
och därefter på den bildknapp där 
telefonnumret ska ligga. 

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

Ringa med snabbval
1. Tryck på önskad bildtangent i viloläge. 

Kopplingston hörs. Numret slås nu
automatiskt.  

2. Lyft ur handenheten från basenheten.
3. Avsluta samtal med RÖD LUR-

knappen. 

Autosvar
Autosvar gör att inkommande samtal
kopplas upp när handenheten lyfts upp. 
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till HS SETTING.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till AUTO ANSWER
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja 

ON eller OFF.
7. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

Ringsignal
Det finns 10 ringtonsignaler att välja på.
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till HS SETTING.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till RING SETUP
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja 

EXT RING
7. Tryck på menyknapp (13).
8. Bläddra med (16) för att 

välja önskad ton/melodi (1-10).
9. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

Ringsignalvolym
Det finns5 signalernivåer samt avstängt.
1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till HS SETTING.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till RING SETUP
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja 

RING VOLUME. 
7. Tryck på menyknapp (13)
8. Bläddra med (16) för att 

välja önskad nivå (1-5 + OFF).
9. Tryck på menyknapp (13)

eller vänta 30 sekunder.

AMPLIDECT295 Photo har många funktioner, men
det här ska vara en enkel Snabbguide för att komma
igång. Beskrivning av t ex telefonsvararen kommer
lite längre fram och kommer att finnas på vår hem-
sida, som PDF. Läs även gärna någon av de bifogade
Snabbguiderna (engelska/franska/tyska)! 


