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1.

Översikt över handset
Ascom d63 är ett robust DECT-handset utformat för medelkrävande till mycket krävande
miljöer som sjukhus, ålderdomshem, butiker och företag. De avancerade
meddelandefunktionerna gör den idealisk för tillämpningar som kräver tvåvägs
meddelandehantering eller interaktion med automatisk utrustning. Ascom d63 underlättar
underhållet/administrationen och kan enkelt anpassas för att uppfylla stora och diversifierade
organisationers utmanande behov.
OBSERVERA: För information om ytterligare egenskaper och funktioner som finns
tillgängliga för varje handsetsvariant, se användarmanualen för handsetet.
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#

Beskrivning

1

Flerfunktions-/larmknapp

2

Headset-uttag

3

Visar tid och symboler

4

Visar datum och symboler

5

Visar snabbknapparnas funktioner

6

Femvägs navigeringsknapp

7

På/av, Lägg på lur-knapp

8

Alfanumeriska knappar

9

Knapp för avstängning av ljud

10

Mikrofon
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11

Mellanslag

12

Knapplås och shift-knapp

13

Röstmeddelande

14

Lyft lur-knapp

15

Bekräftelseknapp

16

Snabbknappar

17

Tyst läge-knapp

18

Display

19

Volymknappar

Symbol Beskrivning
Signalstyrka
Batteristatus
Röstmeddelande
Mikrofon av
Högtalare på
Högtalare av
Ljud av
Headset anslutet
Bluetooth-headset anslutet
Bluetooth
Nytt meddelande
Läst meddelande
Missat samtal
Inkommande samtal
Utgående samtal
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Systemanslutning
Knapplås
Telefonlås
Handsetet har licens för Talker-variant
Handsetet har licens för Messenger-variant
Handsetet har licens för Protector-variant

2.

Komma igång
Slå på/stänga av handsetet
Håll Lägg på lur-knappen intryckt tills handsetet slås på. Stäng av handsetet genom att hålla
Lägg på lur-knappen intryckt tills ”Stäng av?” visas och sedan trycka på ”Ja”.

Ladda batteriet
Batteriet laddas i en bordsladdare eller i ett laddningsställ. När batteriet är fulladdat visas en
helt fylld ”Batteri”-symbol.
När handsetet är placerat i en bordsladdare kan det användas fullt ut. Handsetet vibrerar inte i
laddaren.
Batteriet kan även laddas i en separat batteriladdare.
OBSERVERA: Vid laddning när temperaturen understiger 5 °C kan batteriet skadas och
livslängden förkortas.

Byta ut batteriet
Om standby-tiden för handset blir för kort ska batteriet bytas ut mot ett nytt. Kontakta
systemadministratören eller handsetsleverantören för information om nya batterier.
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3.

Handsetets meny och knappar
Menysymboler
12:19
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#

Beskrivning

1

Samtal

2

Genvägar

3

Inställningar

4

Kontakter

5

Profiler

6

Meddelandehantering

7

Tjänster

8

Anslutningar

Back

Bläddra i menyn
Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen. För att välja ett alternativ, tryck
på motsvarande snabbknapp under displayen.

Snabbknappar, genvägsknappar och flerfunktionsknappar
De tre snabbknapparna under displayen kan definieras för specifika funktioner, som att ringa
upp ett specifikt nummer. Att hålla in en genvägsknapp kan ge samma funktion som en
snabbknapp och vilken som helst av knapparna ”2–9” kan programmeras som en
genvägsknapp. Flerfunktionsknappen kan också programmeras för olika funktioner genom att
man använder långa tryckningar och dubbeltryckningar.
Mer information om snabbknappar, genvägsknappar och flerfunktionsknappen finns i
handsetets användarmanual.

Slå på/stänga av det automatiska knapplåset
Gå till ”Inställningar” och bläddra till ”Låsalternativ”. Välj ”Auto. knapplås På/Av”, välj ”På/Av”
och tryck på ”Bakåt”. En låst knappsats anges genom symbolen ”Knapplås”.
För att låsa upp, tryck på *-knappen och därefter på snabbknappen ”Ja”.
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4.

Grundläggande funktioner
OBSERVERA: För en detaljerad beskrivning av alla tillgängliga funktioner, se handsetets
användarmanual. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på handsetsvarianten och
konfigurationen.

Ringa ett samtal
Man kan ringa upp på följande sätt:
•
•
•
•
•

I standby-läge slår man numret och trycker på lyft lur-knappen eller på snabbknappen ”Ring”.
Tryck på lyft lur-knappen och välj nummer i samtalslistan.
Tryck på en förprogrammerad genvägsknapp* eller snabbknapp.
Ring upp ett nummer från den lokala telefonboken. Gå till Kontaktmenyn, välj ”Ring
kontakt” och välj namnet i listan och tryck på ”Ring” eller lyft lur-knappen.
Ring ett nummer från den centrala telefonboken. Gå till Kontaktmenyn, välj Central
telefonbok > sök på namn/nummer/senaste resultat och tryck på sök. Tryck på lyft lurknappen eller snabbknappen ”Ring”.

* De alfanumeriska knapparna kan programmeras med ett telefonnummer.

Besvara/avsluta ett samtal
När ringsignalen hörs trycker du på lyft lur-knappen för att svara.
Du avslutar samtalet genom att trycka på lägg på lur-knappen.

Avvisa ett samtal
När ringsignalen hörs trycker du på lägg på lur-knappen. Samtalsinformation sparas i
samtalslistan.

Kontrollera röstbrevlådans inkorg
Lyssna av röstbrevlådan genom att trycka på ”Ring” i dialogfönstret. Om du väljer ”Stäng” kan
röstbrevlådan ringas upp genom att hålla knappen ”1” intryckt när handsetet är i standby-läge.
Följ de instruktioner som ges i röstbrevlådan.
Om följande meddelande visas: ”Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat” måste numret
till röstbrevlådan konfigureras till röstbrevlådeknappen. Kontakta din systemadministratör.

Slå på/stänga av högtalarfunktionen
Under ett samtal kan du trycka på den vänstra snabbknappen för att slå på/stänga av
högtalarfunktionen.

Slå på/stänga av ljudsignaler
I standby-läget gör en lång tryckning på ljud av-knappen eller en lång tryckning på tyst lägeknappen att man kan växla mellan ljudsignaler på/av. Symbolen ”Ljud av” anger att handsetet
är tyst.
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En kort tryckning på ljud av-knappen eller en tryckning på tyst läge-knappen innan ett samtal
besvaras tystar ringsignalen.

Slå på/stänga av vibratorn
1

Välj ”Ljud & signaler” i inställningsmenyn och sedan ”Vibratorsignal”.

2

Välj ”På”, ”På i tyst läge”, (dvs. vibratorn är på om handsetets ljudsignal är avstängd)
eller ”Av”.

3

Tryck på ”Välj”.

Tryck på ”Bakåt” för att spara inställningen.

Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt
Tryck på *-knappen för att låsa/låsa upp och därefter på snabbknappen ”Låsa/
Ja”. Symbolen ”Knappsatsen låst” visar att knappsatsen är låst.

Ändra volymen under ett samtal
Tryck på volymknappen uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka volymen. Eller så
använder du navigeringsknappen för att justera volymen.

Ta emot ett textmeddelande
När ett textmeddelande tas emot hörs en meddelandesignal. Meddelandet visas omedelbart
och symbolen ”Nytt meddelande” visas på displayen.
Om meddelandet tas emot under ett samtal informeras användaren genom en ljudsignal och
meddelandet visas. Meddelandet sparas i meddelandelistan.
OBSERVERA: Om meddelandehanteringen är tillgänglig beror på handsetsvarianten. Mer
information om meddelandehantering finns i handsetets användarmanual.

Läsa ett sparat meddelande
Öppna meddelandelistan, antingen från meddelandemenyn eller genom att trycka på
navigeringsknappen i standby-läge. Använd navigeringsknappen för att bläddra i
meddelandelistan. Välj meddelande och tryck på snabbknappen ”Visa” för att läsa
meddelandet.

Skicka meddelande
Öppna meddelandemenyn och välj ”Skriv nytt medd.”. Skriv in texten, tryck på snabbknappen
”Skicka” och ange därefter ett nummer eller tryck på snabbknappen i mitten för att söka i
telefonboken. Tryck på ”Skicka”.

Radera ett sparat meddelande
Välj det meddelande som ska raderas och tryck på snabbknappen ”Mer”, välj ”Radera” och
tryck på snabbknappen ”Ja”.
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Lyssna av röstbrevlåda
Ett nytt röstmeddelande anges genom symbolen ”nytt röstmeddelande” och ett meddelande
om att det finns ett röstmeddelande som visas automatiskt. Tryck på ”Ring” för att ringa din
röstbrevlåda och lyssna på meddelandet.
I standby-läget kan du ringa din röstbrevlåda genom att antingen trycka länge på
sifferknappen ”1” eller i meddelandemenyn välj symbolen för röstbrevlådan, tryck på
snabbknappen ”Visa” och därefter ”Ring”.
Om numret inte är tillgängligt visas dialogfönstret ”Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat”.
OBSERVERA: Alla röstmeddelanden indikeras enbart med en symbol i meddelandelistan.

Använda telefonboken
För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till ”Kontakter”, gå vidare till ”Ring kontakt” och tryck
på ”Välj”. Ange den första bokstaven i namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten
skrivs in) eller bläddra i kontaktlistan. Välj namnet och tryck på ”Ring”.
För att redigera kontakten: Välj ”Redigera kontakt”, välj namnet och tryck på ”Redigera” två
gånger. Gör dina ändringar, tryck på ”OK” och tryck därefter på ”Spara”. En kontakt från
företagets telefonbok markeras med symbolen , som innebär att den inte går att redigera.
Lägg till en kontakt genom att välja ”Lägg till kontakt”, välj ”Ny” eller ”Från samtalslista”. Tryck
på ”Lägg till”, ange namnet och tryck på ”OK”. Välj ”Nummer”, ange numret, tryck på ”OK” och
tryck på ”Spara”.
För att radera en kontakt: välj ”Radera kontakt”, välj namnet, tryck på ”Radera” och tryck
därefter på ”Ja”.
Använda den centrala telefonboken
Den centrala telefonboken letar efter kontakter i företagets centrala telefonboksdatabas. Ange
”Kontakter” och välj ”Central telefonbok”. Välj ”Sök på namn”, ”Sök på nummer” eller ”Senaste resultat”.
Ange första bokstaven/bokstäverna i förnamnet och/eller första bokstaven/bokstäverna i efternamnet.
Tryck på ”Sök”. Den centrala telefonboken söks igenom och en lista med matchande namn visas. Du kan
bläddra till nästa träff i alfabetisk ordning genom att trycka på navigeringsknappen. Tryck på ”Mer” för
att lägga till en kontakt eller tryck på ”Ring” eller lyft lur-knappen för att ringa upp.

5.

Larmfunktioner
OBSERVERA: Om larmfunktionerna är tillgängliga beror på handsetsvarianten och
installationsmiljön. Mer information om larm finns i handsetets användarmanual.

Larmtryckknapp
Tryck på larmknappen två gånger inom två sekunder för att aktivera larmet. En
informationstext visas (som standard “Personlarm”). Larmet skickas till larmcentralren som
vidaredistribuerar det. Sedan återgår handsetet till standby-läget. Observera att du alltid kan
utlösa larmet under ett samtal, medan du redigerar inställningar och när handsetet är låst.

Ljudsignal för lokalisering
Ett larm kan följas av en ljudsignal för lokalisering (ALS). ALS är en signal från handsetet som ljuder under
en fördefinierad tidsperiod. Signalen tystas genom att trycka på tyst läge-knappen på handsetet.
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Testlarm
Tryck på och håll ner larmknappen tills informationstexten visas (som standard ”Testlarm”).

Larm med data
Larmdata som rums- eller byggnadsnummer kan skickas tillsammans med ett larm. Dessa data
måste definieras och sparas manuellt av användaren. För att använda funktionen måste en av
handsetets snabb-, genvägs- eller navigeringsknappar definieras som en genväg till menyn
”Redig. larmdata”. Sparade data läggs till för alla larmtyper vid sändningen.

Automatiskt samtal efter larm
Handsetet kan konfigureras så att ett fördefinierat nummer rings upp när ett larm har skickats.
Numret kan även ringas upp utan att skicka ett larm genom att trycka på en tryckknapp som
inte är konfigurerad med en larmfunktion.

6.

Kemisk resistans
De alfanumeriska tecknen som är tryckta på handsetets utsida har testats och befunnits klara
flagning, blekning och slitage när handsetet behandlas med vanliga rengöringsmedel och
desinfektionsmedel eller utsätts för svett (applicera medlet med en fuktig trasa – sänk inte ner
handsetet i vätskan). Följande kemikalier har inte uppvisat några skadliga effekter:
•
•
•
•
•
•

Etanol 85 %
Aseptix, H2O2
Natriumhypoklorit 5 %
Klorhexidin 60 % 0,5 mg/ml
Actichlor plus, 1 000 ppm klor
Virkon S 1 %

OBSERVERA: Aceton kan vara skadligt för handsetets plasthölje och ska inte användas.

7.

Tillbehör
Kontakta din lokala säljrepresentant för tillbehör till handsetet som till exempel reservbatterier,
fodral och headset.

8.

Relaterade dokument
Användarmanual, Ascom d63 DECT-handset
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