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KORT BRUKSANVISNING 
Base 

 
Telefon 

 

Tilkobling base 

 

Tilkobling av flere telefoner (alternativ) 

 

 

Vennligst sjekk nettsiden til Geemarc.com for en 
detaljert bruksanvisning 
 

PAKKEINNHOLD 
Telefonbase, 1 trådløs telefon, 1 strømadapter, 1 telefonledning, 
1 NiMh batteripakke, 1 kort bruksanvisning. 
 

INSTALLASJON 
Tilkobling av telefonen 
Koble telefonledningen til telefonledning kontakten (A) 
og til vegg-telefonkontakten (B). 
Koble strømadapteren til basen (og DC lader) (C), 
koble deretter strømadapterens plugg til strømnettet 
(D). 
Merk: Bruk bare strømadapterne som følger med 
telefonen. 
 

Tilkobling av batteriet 
Plasser batterikontakten sikkert inn 
i kontakten i batterirommet inni 
telefonen. 
Plasser det medfølgende batteriet 
som vist. 
Plasser dekselet flatt mot 
batterirommet, og skyv det oppover 
til det klikker på plass. 
Ladning av batterier 
Lad batteriene i minst 12 timer før du bruker telefonen 
for første gang. 
 

OVERSIKT 
Base 

1 - / TELEFON LOKALISERING 

Mens telefonen er inaktiv, trykker du for å lokalisere alle telefoner. 

2 - I BRUK 
PÅ når telefoner er i bruk, eller når telefonsvareren svarer på en 
innkommende samtale. 

PÅ når det registreres en telefon. 

Blinker ved en innkommende samtale eller når telefoner blir 
avregistrert. 

Blinker når en annen telefon på samme linje er i bruk. 

3 – MELDINGSTELLER 
Blinker ved en innkommende samtale. 

4 - / HOPPE OVER 

Trykk for å hoppe over en melding. 

5 - VOLUM (  ) 
Under avspilling av beskjeder, trykk for å øke lyttevolumet. Når 
telefonen er i hvilemodus, trykker du for å øke basens ringevolum. 

6 - VOLUM / AVSPILLING / STOPP 

Trykk for å starte eller stoppe avspilling av meldingen. 

7 - / SVAR PÅ 

Trykk for å slå av eller på den innebygde telefonsvareren. 

8 - / SLETT 

Trykk for å slette meldingen som avspilles for øyeblikket. 

Langt trykk for å slette alle gamle meldinger når telefonen ikke er i 
bruk. 

9 - VOLUM (  ) 
Under avspilling av beskjeder, trykk for å redusere lyttevolumet. 
Mens telefonen er i hvilemodus, trykk for å redusere basens 
ringevolum. 

10 - / GJENTA  
Trykk for å gjenta en melding. 

Trykk to ganger for å spille av den forrige meldingen. 

 

 

 

Telefon 

1 - HØYTTALER 

2 - LCD SKJERM 

3 – LADE INDIKATOR ( ) 
Lyser hele tiden når telefonen lades i laderen. 

4 - MENY/OK (  ) 
I hvilemodus: Trykk for å åpne hovedmenyen. 

I undermeny modus: Trykk for å bekrefte valget. 

Under en samtale: Trykk på for å få tilgang til intercom / telefonbok 
/ repetisjonsliste /anropsliste. 

5 - OPP / ANROPSLISTE (  ) 
I hvilemodus: Trykk for å åpne anropslisten. 

I menymodus: Trykk for å bla igjennom menyelementene. 

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å bla 
igjennom listen. 

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til venstre. 

Under en samtale: Trykk for å øke lyttevolumet. 

Under ringing:Trykk for å øke ringevolumet. 

. 

6 - SAMTALE (  ) 
I hvile / pre-ringemodus: Trykk for å ringe i telefonrørmodus. 

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å 
ringe til den valgte oppføringen i listen i telefonrørmodus. 

Under ringing: Trykk for å besvare et anrop i telefonrørmodus. 

7 - NED/ REPETISJONSLISTE (  ) 
I hvilemodus: Trykk for å åpne repetisjonslisten. 

I menymodus: Trykk for å bla nedover menyelementene. 

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å bla 
nedover listen. 

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til høyre. 

Under en samtale: Trykk for å senke lyttevolumet. 

Under ringing:Trykk for å senke ringevolumet. 

8 - TELEFONSAMTALE (  ) 
I hvile / pre-ringemodus: Trykk for å ringe i høyttalermodus. Trykk 
igjen for å bytte til telefonrørmodus. 

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å 
ringe til den valgte oppføringen i listen i høyttalermodus. Trykk 
igjen for å bytte til telefonrørmodus. 

Under ringing: Trykk for å besvare et anrop i høyttalermodus. 
Trykk igjen for å bytte til telefonrørmodus. 

9 - MIKROFON 

10 VOLUMØKING (  ) 
Under en samtale: Trykk for å aktivere / deaktivere 
VOLUMØKING funksjonen. 

11 - SLETTE / STILLE (  ) 
I hovedmeny modus: Trykk for å gå tilbake til hvileskjermen. 

I undermeny modus: Trykk for å gå tilbake til forrige meny. 

I undermeny modus: Trykk og hold nede for å gå tilbake til 
hvileskjermen. 

I redigering/ pre-ringemodus: Trykk for å slette alle tegn / siffer. 

Under en samtale: Trykk for å dempe / gjenoppta mikrofonen. 

Under ringing: Trykk for å slå av telefonringingen. 

I hvilemodus: Trykk for å kommunisere med en annen telefon. 

12 – SAMTALE AV (  ) 
Under en samtale: Trykk for å avslutte en samtale og gå tilbake til 
hvileskjermen. 

I meny / redigeringsmodus: Trykk for å gå tilbake til forrige meny. 

I meny / redigeringsmodus: Trykk og hold nede for å gå tilbake til 
hvileskjermen. 

I hvilemodus: Trykk og hold nede for å slå av telefonen. 

Trykk og hold nede for å slå på når den er slått av. 

 

 

 

13 - Alfanumerisk tastatur, STJERNE ( ), FIRKANT ( ) 

I forhåndsvalg eller redigeringsmodus: Trykk for å slå inn et siffer 

/ tegn /  / . 

 tast i hvilemodus: Trykk og hold nede for å aktivere eller 
deaktivere tastelåsen. 

   .tast i hvilemodus: Trykk og hold nede for å slå på / av 
ringetonen. 

0    tast i hvile / pre-ringemodus / nummer redigeringsmodus: 
Trykk og hold nede for å sette inn et mellomrom. 

14 - R 
Under en samtale: Trykk for å besvare et nytt anrop hvis du 
abonnerer på en «Samtale venter» - tjeneste fra 
tjenesteleverandøren din. 

15 - TELEFONBOK (  ) 
I hvilemodus: Trykk for å få tilgang til telefonboken. 
 

Telefoninnstillingene er alltid innstilt på samme måte: 

Trykk på Meny / OK -knappen for å åpne hovedmenyen. 

Bruk deretter ▼ ▲ knappene for å velge en oppføring, og bekreft 

ved å trykke på Meny / OK -knappen. 
 

Den fabrikkinnstilte PIN-koden er 0000 
 

Eksempel: 

Angi språk på basen 

Trykk på MENY / OK  , og velg ▼ ▲ språk, trykk på MENY 

/ OK , og velg ▼ ▲ ønsket språk, og trykk deretter på 

MENY / OK  for å bekrefte. 
 

Angi språk på telefonen 

Trykk på MENY / OK , og velg ▼ ▲ HS (telefon) 

innstillinger, trykk på MENY / OK , og velg ▼ ▲ språk, 

trykk på MENY / OK , og velg ▼ ▲ ønsket språk, og trykk 

deretter på MENY/ OK  for å bekrefte. 
 

MENY INNSTILLINGER 

Telefonrør 

TELEFONBOK 
►SE LISTE 
Under en oppføring: ►LEGG TIL ►SE ►REDIGER ►SLETT 
►SLETT ALLE►TB STATUS ►HURTIGOPPRINGING 

ANROPSLISTE 

►SE LISTE 
Under en oppføring: ►LEGG TIL TB ►SLETT ►SLETT ALLE 
►DATA►KATEGORI 

BS INNSTILLINGER 

►BS RINGER ►RINGEVOLUM ►SLETT HS 
(telefon)►RINGEMODUS ►BLINKETID ►ENDRE PIN 

TELEFON INNSTILLINGER (HS) 

►RINGE OPPSETT ►TONE OPPSETT ►VELG BASE 
►SPRÅK►GI NYTT NAVN ►HS (telefon) VISING ►AUTO 
SVAR 

DIREKTE MEM 
►M1-M2-M3-M4 

DATO & TID 
►DATOFORMAT ►TIMEFORMAT ►TIMEINNSTILLING ► 
DATOINNSTILLING 

ALARM 
►PÅ ►AV 

REGISTRERING 
►Base 1, 2, 3 eller 4 

STANDARDINNSTILLING 
►PIN ? 0000 er satt som standardinnstilling 
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TELEFONSVARER 
►MSG AVSPILLING ►SLETT ALLE ►MEMO ►TAM PÅ / AV 
►TAM INNSTILLINGER (SVAREMODUS, TAM SPRÅK, OGM 
INNSTILLINGER, SVAREFORSINKELSE, INNSPILLINGSTID, 
KOMPRIMERING, BS SKJERMING, FJERNKONTROLL ACC, 
ENDRE PIN) 

TELEFONREGISTRERING 

Merk: Telefonen og basestasjonen er forhåndsregistrerte. 

Det kan registreres opptil fem telefoner på en enkelt 
basestasjon. 
Ved omregistrering er PIN-koden 0000. 
 

Registrering av en telefon 

På telefonen: Trykk på MENY / OK  velg ▼ ▲ 

REGISTRERING 

Trykk på MENY / OK . Velg ▼ ▲ BASE (1-4). Trykk på 

MENY / OK . Skriv inn en PIN-kode med 4 sifre for basens 

PIN. 

Samtidig på Base: Trykk og hold  / TELEFON 

LOKALISERING på basen for å komme inn i registrering 

modus. 
Etter en liten stund, hvis registreringen er vellykket, vil du høre 
en bekreftelsestone, og telefonvisningen vil gå tilbake til 
hvilemodus der telefonens nye nummer vises. Basevisningen vil 
også gå tilbake til hvilemodus. 
 

Omregistrering 

På telefonen: Trykk på MENY / OK , velg ▼ ▲ BS 

INNSTILLINGER, trykk på MENY / OK , velg ▼ ▲ SLETT 

HS, trykk på MENY / OK  oppgi PIN 0000, trykk på MENY 

/ OK , velg ▼ ▲ en av telefonene som du ønsker å 

omregistrere, trykk på MENY / OK  for å bekrefte. 
 

INTERCOM 
Intern samtale 

Trykk på C / STILLE . Skriv inn ønsket telefonnummer på 

tastaturet. 
MERK: 

Hvis det bare er registrert én trådløs telefon på basestasjonen, 
vil intern samtale ikke være tilgjengelig. 

Ring Alle telefoner 

Trykk på C / STILLE . Tast "9" på tastaturet. 

Overføring av en ekstern samtale 

Trykk på MENY / OK . Velg ▼ ▲ INTERCOM, Trykk på 

MENY / OK , 

Tast inn ønsket telefonnummer på tastaturet. 
Avslutt telefonsamtalen på telefonen etter tilkobling.   

Konferansesamtale 

Trykk på MENY / OK , velg ▼ ▲ INTERCOM, trykk på 

MENY / OK , 

Tast inn ønsket telefonnummer på tastaturet. 

Etter tilkobling - trykk og hold  nede inntil KONFERANSE 

vises på skjermen. 
MERK: 

Når en av brukerne avslutter en samtale under en 
konferansesamtale, vil den andre brukeren fremdeles være 
tilkoplet den eksterne samtalen. 

TELEFONBOK 
Telefonens telefonbok kan lagre opptil 50 navn og 
numre i den trådløse telefonen og i telefonbasen. Hver 
oppføring kan inneholde maksimalt 20 sifre for 
telefonnumre og 12 tegn for navn. Du kan også velge 
forskjellige ringetoner for telefonlisteoppføringene. 

Telefonbokinnføringene lagres alfabetisk etter navn. 

 

Slik legger du til en ny oppføring 

I hvilemodus: 

Trykk på MENY / OK . Velg ▼ ▲ TELEFONBOK å få 

tilgang til telefonlisten (eller tom), 

Trykk på MENY / OK  for å velge LEGG TIL. 

Trykk på MENY / OK   for å velge NAVN, skriv inn 

navnet. 

Trykk på MENY / OK  for å velge nummer, tast inn 

nummeret. 

Trykk på MENY / OK  og ▼ ▲ for å velge ønsket 

ringetone for oppføringen i telefonboken din. 

Trykk på MENY / OK  for å lagre. 

DIREKTE MEM 
Din AMPLIDECT295 base kan også pares med andre, utvalgte 
telefoner / enheter som en ekstra telefon, slik som vår 
PhotoDECT295 eller EMERGENCY295, som trenger direkte 
minnenumre programmert i basen, og disse numrene (maks. 4) 
må legges til i den vanlige telefonen. 
 

På telefonen: Trykk på MENY / OK , velg ▼ ▲ 

DIREKTE MEM, 

Trykk på MENY / OK , velg ▼ ▲ M1-M2-M3-M4, 

Trykk på MENY / OK , tast inn nummeret og deretter OK. 

TELEFONSVARER 
Telefonbasen har en innebygget telefonsvarer som tar opp 
ubesvarte anrop når den er slått på. Telefonsvareren kan lagre 
opp til 59 meldinger i løpet av den maksimale opptakstiden på 
ca. 15 minutter. I tillegg til å spille inn innkommende meldinger, 
kan du lese inn meldinger for andre brukere av telefonen. 

Trykk  / SVAR PÅ / AV for å slå telefonsvareren PÅ eller 

AV. 
 

FJERNKONTROLL FUNKSJONER 
 

Hvis du ikke er hjemme, kan du ringe til telefonsvareren din og 
slå den av eller på og lytte til meldingene dine eksternt ved hjelp 
av en annen telefon med ringetone. 
1. Ring fra en telefon med ringetone. 
2. Når telefonsvareren svarer på anropet og begynner å 

avspille OGM, trykk . 

3. Tast inn den 4-sifrete PIN koden for fjerntilgang (standard 
PIN er 0000). 

4. Trykk på følgende taster for å aktivere ønsket funksjon. 
 

Tast Funksjoner 

 
Når meldingen ikke 
avspilles 

Når meldingen avspilles 

2  
Slett avspillingen av 
gjeldende melding 

4  

Gjenta avspillingen av 
gjeldene melding fra starten. 
Trykk to ganger for å gå 
tilbake til forrige melding. 

5 Spill av meldingen  

6  Gå fremover til neste melding 

7 Skru på telefonsvareren  

8  
Stopp avspilling av gjeldene 
melding. 

9 Skru av telefonsvareren  

* 
Tast inn den 4-sifrete PIN 
koden for fjerntilgang  

 

MERK: 
Når telefonsvarerens minne er fullt og svarmodusen er 
satt til SVARE og INNSPILLE, vil svarmodusen endres 
automatisk til KUN SVARE. 
Den vil automatisk slå over til SVARE og INNSPILLE 
modus igjen etter at noen meldinger har blitt slettet. 
Du kan ikke slette nye meldinger før de er avspilt. 
 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Grunnleggende informasjon 

Rekkevidde Innenedørs : 50m 
Utendørs :300m 

Telefon driftstid  Standby tid: 100 timer 
Taletid : ca10 timer . 

RF Parameter 

Frekvens 1.88 GHz til 1.9GHz 

Nb kanaler 10 

Strømforsyning 

Base Inngang 100-240V 50/60Hz; 
utgang6V; 450mA adapter 

Lader Inngang 100-240V 50/60Hz; 
utgang 6V; 450mA adapter 

Telefon 2.4V ; 500mAH roppladbarNiMh 
batteripakke  

 

VEDLIKEHOLD 
Rengjør overflaten med en myk, lofri klut. Ikke bruk 
rengjøringsmidler eller løsemidler. 
 

GARANTI 
Fra det øyeblikket du har gått til innkjøp av ditt 
Geemarc produkt, garanterer Geemarc det i en 
periode på to år. I løpet av denne perioden er alle 
reparasjoner eller utskiftninger (etter vårt skjønn) 
gratis. Hvis det oppstår et problem, ta kontakt via vår 
hjelpelinje eller gå til vår hjemmeside på 
www.geemarc.com. 

Garantien dekker ikke uhell, uaktsomhet eller 
brekkasje på noen av delene. 
Produktet må ikke behandles eller bli tatt i fra 
hverandre av noen som ikke er en autorisert 
representant for Geemarc. 
Geemarc garantien begrenser på ingen måte dine 
legale rettigheter. 
 

Viktig: KVITTERINGEN ER EN DEL AV 

GARANTIBEVISET DITT OG MÅ TAS VARE PÅ OG 
FREMVISES VED GARANTIKRAV. 
 

ERKLÆRINGER 
CE direktiver 

Geemarc Telecom SA erklærer herved at dette 
produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene 
og andre relevante bestemmelser i Radio- og 
telekommunikasjon direktivet 2014/53 / UE, og spesielt 
artikkel 3 § 1a, 1b og § 2. Denne telefonen virker ikke 
hvis linjespenningen er lavere enn 18mA. 
Samsvarserklæringen kan konsulteres på 
www.geemarc.com 

 
 
 
 
 
 

 
Elektrisk tilkobling: Apparatet er konstruert for å 

fungere kun fra en 230V 50Hz forsyning. (Klassifisert 
som farlig spenning i henhold til EN60950 standarden). 
Apparatet inneholder ikke en integrert strøm på / 
av-bryter. For å slå av apparatet, må det kobles fra 
strømadapteren. 
Når du installerer apparatet, må du sørge for at 
strømkontakten er tilgjengelig. 
 
Telefonforbindelse: 
 

Spenningen på telekommunikasjonsnettet er 
klassifisert TNV-3 
(telekommunikasjonsnettverksspenning) i henhold til 
standarden EN60950. 

 

Gjenvinning instrukser 

Dette produktene må resirkuleres når det slutter å 
fungere. 
Når du ønsker å avhende dette produktet, må du ikke 
kaste det sammen med husholdningsavfall. Vennligst 
velg en av følgende metodene for avfallshåndtering: 
- Ta ut batteriene og avhend dem i en egnet 
resirkulering- beholder. 
Innlever produktet i en egnet resirkulering - beholder. 
- Eller innlever det gamle produktet til forhandleren. 
Hvis du kjøper et nytt produkt, skal forhandleren 
akseptere å motta det gamle. 
Når du respekterer disse instruksjonene er du med på 
å sikre helsen vår og å fremmer miljøvern. 

 

 
 

For produktstøtte og hjelp besøk vår hjemmeside 

www.geemarc.com 

Email : kundendienst@geemarc.com 
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