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Du har gjort ett gott val av telefon! Ta dig en stund med
bruksanvisningen så kommer du att kunna dra full nytta av
din nya telefons alla fördelar!
Installation

NO/DK

GER

Börja med att packa upp telefonen. Förpackningen innehåller:
* telefon
* lur
* spiralsladd
* telesladd
* nätadaptor
* bruksanvisning
Se bilden på sidan 2.

Koppla in telesladden i telefonen och den andra änden i ett vanligt telefonjack.
Koppla in nätadaptorns plugg i telefonen och sätt adaptorn i ett vägguttag.

Väggmontering

Telefonen kan väggmonteras. Avståndet mellan skruvarna du sätter på väggen
är 83 mm (lodrätt). Vänd på plastdetaljen vid brytknappen för att luren skall kunna
hänga på väggen.

Skötsel

Placera inte telefonen i starkt solljus. Du kan rengöra telefonen med en mjuk trasa
och svag tvållösning. Använd inte starka rengöringsmedel. Telefonen är avsedd för
normalt inomhusbruk.

Knappar

R

R-knapp
Återuppringning
Extraförstärkning Av - På
Ringsignalvolym
Av - Låg - Hög
Ringsignalton
Låg - Medium - Hög
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SWE

Koppla ihop lur och telefon med spiralsladden.

Återuppringing

Lyft på luren och tryck på
(max 20 siffror).

så ringer telefonen upp det senast slagna numret

R-knapp

Används för tjänster i telefonnätet. Ex. för att pendla mellan och parkera samtal.
Titta i telefonkatalogen för mer information. Under telefonen kan du ställa in R-knappen för det land du bor i. I de nordiska länderna skall inställningen vara 100 ms.

Ringsignalvolym

Ställ in om du vill ha ringsingalen avstängd, låg eller hög. Ringlampan fungerar i
samtliga lägen.

Ringsignalton

Du kan ställa in lågt, medium eller högt tonläge.

Extraförstärkning

Koppla in och ur extraförstärkning genom att trycka på knappen.

Volymkontroll

Telefonen är försedd med en volymkontroll
som fungerar när extraförstärkningen är
inkopplad.Ställ in önskad ljudstyrka i luren
med den.

VARNING! Använd volymkontrollen
med förstånd - ljudstyrkan kan
skada din hörsel.

Hörapparat

Om du har hörapparat kan du dra nytta av att telefonen är utrustad med t-spole.
Ställ hörapparaten i T-läge så överförs ljudet från luren till hörapparaten störningsfritt.

Halsslinga

Tillbehöret halsslinga är särskilt fördelaktigt att använda om du har dubbla hörapparater. Ljudet går då in i båda apparateran samtidigt. Jacket på sidan är till för att
ansluta en halsslinga. Utgången är avpassad för att ge perfekt ljud tillsammans med
Häger Neckloop Plus. Fråga där du köpte telefonen eller be oss på Häger hänvisa
dig till återförsäljare. Detta uttag kan också användas för anslutning av valfri ljudutrustning. (3.5 mm stereoplug)
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Garanti

Denna produkt levereras med 1 års garanti från inköpsdagen. Under den tiden är
alla reparationer eller utbyten (vår bedömning) kostnadsfria. Skulle du få problem
med din produkt rekommenderar vi att du går igenom problemlösningsavsnittet i
denna bruksanvisning, alternativt besöker www.hager-scand.se och går igenom felsökningsavsnittet där för din produkt. Kvarstår felet bör du lämna tillbaka produkten
till inköpsstället tillsammans med felbeskrivning och ditt garantibevis.
OBS! Felbeskrivning måste bifogas.
Garantin täcker inte olyckor, felaktigt handhavande, åverkan eller skador, åskskador, ingrepp i apparaten eller fel på telenätet. Produkten får inte modiﬁeras eller
öppnas av någon som inte är auktoriserad Häger-representant. Denna garanti av
Häger AB begränsar inte på något sätt dina lagliga rättigheter.
VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DITT GARANTIBEVIS OCH MÅSTE SPARAS OCH UPPVISAS I HÄNDELSE AV REKLAMATION BASERAD PÅ GARANTI.
Häger AB förbehåller sig rätten att kunna modiﬁera produkten, dess speciﬁkationer
och relaterad utrustning i linje med sin policy för löpande produktförbättringar.
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Åtgärd
• Kontrollera telesladden. Är den ordentligt ansluten både till
telefon och telefonjack?
• Kontrollera att telefonjacket fungerar genom att koppla in en
annan telefon i jacket.
Ingen ringsignal • Kontrollera att ringsignalen inte är avstängd.
• Kontrollera om en annan telefon ringer i samma telefonjack.
• Om du har många telefoner inkopplade på samma linje är det
möjligt att telefonlinjen inte orkar driva alla ringsignaler. Koppla
ur en telefon i taget och prova dig fram.
R-knappen fung- • Kontrollera så att inställningen av R-knappen på undersidan är
erar ej
korrekt. För de nordiska länderna skall den vara 100 ms.
Volym-/tonkon- • Tryck på knappen för extraförstärkning för att aktivera förstärktrollen fungerar ning och volymkontroll.
ej
• Kontrollera att nätadaptorn är ansluten till både vägguttaget
och telefonen. Se sida 2. Kontrollera så att det är spänning i
vägguttaget genom att ansluta ex. en vanlig bordlampa.

NO/DK

Symptom
Ingen linjeton

SWE

Problemlösning

Häger Shake-Awake Jumbo
Vakna på morgonen utan att
väcka grannarna! Lägg shakern under kudden och vakna
ljudlöst men bestämt. Shakern
har hela 2 meter sladd.
Snoozeknappen lyser vid larm
så du ser att stänga av. Vill du
hellre vakna till en ordentlig
larmsignal, går det också.
Volymen går att ställa in.
Jumbosiffror - så att du klart
och tydligt ser vad klockan är, utan att gnugga sömnen ur ögonen eller ta på glasögonen.
Häger Shaker-Awake Jumbo är provad och godkänd av Hjälpmedelsinstitutet.
Uppförd på förteckningen över BRA HJÄLPMEDEL.

Besök www.hager-scand.se
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