Inledning

Förpackningens innehåll

Vi gratulerar till erat inköp av Dect 8430! Med
denna produkt har ni en mobil kommunikationscentral, några av funktionerna är:
- Intern telefonbok med 50 programmerbara patser.
- Samtalshistorik.
- Åtkomst till den centrala telefonboken.

Följande kan ni finna i leverensen av er nya Dect
8430:
- Handenhet DECT 8430 IP
- Bordsladdare inklusive nätadapter samt adaptrar för olika länders eluttag
- Snabbguide
- 2 laddningsbara batterier (1,2 V, 600 mAh, Typ
AAA)

Handenhetens kontroller

Att starta enheten

Status-LED

När handenheten är laddad,

Högrtalare

håll nere den Högra knappen
sekunder

Denna Dect 8430 är enbart konstruerad för att
användas med basen RTX 8630 tillsammans
med Samsung OS 700, ingen annan användning supporteras. För support, kontakta återförsäljaren som levererat systemet..

Se till att knapplåset är avaktiverat. Slå in telefonnumret inklusive eventuellt linjeprefix, tryck därefter
på ”besvara”, den

Förberedelse

Menu & OKKnapp
Avsluta

Besvara

- Öppna batteriluckan på handenheten genom
att trycka lätt på luckan och skjut denna enligt
bilden.

navigationsknapp
Mikrofon

Säkerhet

i minst 2

Att stänga av handenheten

Färg-Display
Softkeys

Användarbestämmelser

Samtal, utgående

Håll den högra
tre sekunder.

knappen intryckt i minst

vänstra knappen med

den gröna luren

Att registrera handenheten mot

Ringa från samtalshistoriken

basstationen

Öppna listan genom att trycka på menyknappen,

Handenheten registreras mot systemet av installatören, vänligen kontakta återförsäljaren för assi-

använd navigeringsknappen
komma till ”samtal”, bekräfta med ”välj”.

stans.

Bläddra till önskat nummer, tryck sedan
-

Endast godkända batterier får användas
(1,2V 600 mAh Typ AAA). Används andra typer
av batterier, så riskeras att handenheten blir
obrukbar!
- Batterierna kan bli varma under uppladdning,
detta är helt normalt.
- Använd enndast den avsedda ladd
ningsstationen..
- Handenheten skall ej användas i regn eller
med våta händer,
- Vidrör ej laddkontakterna med föremål som
leder ström.
- Vid åska, drag ur nätkontakten.
- Rengöring, använd en fuktig, ej våt, antistatisk duk, spruta inte rengöringsmedel direkt på
enheten.

för att
på

”besvara” knappen.

Ringa från telefonboken.
Öppna telefonboken genom att trycka på den
vänstra ”softkey”
Använd navigeringsknappen för att komma till
- Sätt i batterierna och stäng därefter locketenligt omvänd ordning. Observera att enbart laddningsbara batterier av samma typ
som levererats med handenheten får användas. NiMh.
- Sätt handenheten i laddaren och ladda batteriet helt, detta kan ta upp till 10 timmar beroende på batteriernas laddningsstatus.

önskad post, därefter, bekräfta med
”besvara” knappen

Aktivera & avaktivera knapplåset
Att ta emot samtal
Håll nere * knappen

tills telefonen är låst

för att avaktivera, gör samma procedur.

Svara genom att trycka på ”besvara”

Besvara samtal som väntar.
Genom att trycka på ”besvara”,
så parkeras det första och det väntande besvaras.

Menyerna

Tryck på mitten av menyknappen
för att
komma in i menyerna, därefter navigations
knappen
för att komma till önskad funktion.

Technische Daten
Frekvensband

1880-1900 MHz

Ljudkodec

G.726

Passningstid

max. 100 Timmar

Taltid

max. 8 Timmar

max. räckvidd
-fri sikt

300 m

-inomhus

50 m

Handenhet
-Vikt

108 g

-Storlek (LxBxD)

135 x 41 x 25 mm

Laddställ
-Vikt

70 g

-Mått (HxBxD)

27 x 95 x 95 mm

Nätsdelen
-Ingång

230 V AC, 150 mA

-Utgång

5 V DC, 500 mA

För ytterligare information, kontakta den
svenska distributören OBE AB
www.obe.se

RTX 8430

