
ascom

Ascom d62 dect HAndset

Innehåller säkerhetsanvisningar

[ SNABBGUIDE | SE ] 



SvenskaSvenska Displaysymboler

      Signalstyrka

      Batteristatus

     Röstbrevlåda

     Mikrofon av

     Högtalare på

      Högtalare av

      Ringsignal av

     Headset anslutet

      Bluetooth-headset anslutet
      

Bluetooth-streckkodsläsare ansluten

     Bluetooth aktiverat

      Nytt meddelande

Multifunktionsknapp (Gäller variant Talker och Messenger)
Larmknapp (Gäller variant Protector)

På/av, Lägg på 
lur-knapp

Statusfält

Volymknappar

Tyst läge

Snabbtangenter

Lyft lur-knapp

LED (lysdiod)

Fyrvägs navigerings-
knapp

Display

Alfanumeriska 
knappar

Knapp för 
avstängning av ljud

Knapplås och 

shift-knapp

Röstbrevlåda

Bekräftelseknapp

MikrofonMellanslag

Headset-uttag

Huvudfält

Visar snabbtangen-
teras funktioner

Hörlur

Färgdisplay

Universalkontakt*
*) Används för batteriladdning och konfigurering
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      Nytt meddelande, med prioritetsindikering

      Röstmeddelande (växelberoende indikering)

     Läst meddelande

      Nytt färgkodat meddelande

      Läst färgkodat meddelande

     Missat samtal

    Inkommande samtal

    Utgående samtal

    Telefonen ansluter till systemet

Knapplås

Telefonlås

Telefon med produktlicens d62 Talker

Telefon med produktlicens d62 Messenger

Telefon med produktlicens d62 Protector

SvenskaSvenska Displaysymboler
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Den trådlösa telefonen d62 är en färgdisplaytelefon med många 
funktioner så som möjlighet till telefoni, meddelandefunktioner 
och personlarm. Telefonens funktioner är licensberoende och finns 
i  och tre versioner: d62 Talker, d62 Messenger och d62 Protector 
med larm. Telefonen finns även att beställa i Bluetooth utförande. 
Telefonen är utformad för att användas i kontorsmiljöer och en 
måttligt krävande miljö så som en sjukhusmiljö. Den är lämplig för 
användare som är beroende av att kunna vara nåbara och/eller 
som behöver röst- och meddelandefunktioner, vilket gör att den 
passar perfekt för användningsområden där användaren behöver 
tillgång till avancerade larm och meddelandetjänster och samtidigt 
måste kunna samspela med andra. Färgdisplayen gör det enklare 
att använda den trådlösa telefonen samtidigt som information 
framgår tydligare. Mer information finns i användar-manualen, 
Ascom d62, TD92477GB.

Läs ”Säkerhetsföreskrifter” på sid. 12 innan 

telefonen används.

* Systemberoende

Obs! Din enhet kan ha fler funktioner än de som beskrivs här, 

se användarmanualen, Ascom d62.

Produktpresentation

Funktioner
Lokal telefonbok (250 kontakter) X X X
Central telefonbok* X X X
Företagets telefonbok (1000 kontakter) X X X
Tillgång till röstbrevlåda* X X X
Vibrator X X X
Headset-uttag X X X
Mikrofon på/av under samtal X X X
Högtalarfunktion X X X
Minimeddelandefunktion* (12 tecken) X - -
SMS - meddelanden mellan telefoner* - X X
Meddelandefunktioner för multicast/broadcast* X X X
Flerfunktionsknapp X X -
Bluetooth (tillval) X X X
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Slå på telefonen 

Tryck på  och håll knappen nedtryckt tills telefonen vibrerar och 

displayen tänds.

Stänga av telefonen 

Tryck på  och håll knappen nedtryckt tills meddelandet 

”Stänga av?” visas. Tryck på ”Ja”.

Ringa ett samtal

Man kan ringa upp följande sätt:

• I utgångsläge slår man numret och trycker på  eller på 

snabbtangenten ”Ring”.

• Tryck på  och välj nummer i samtalslistan.

• Tryck på en förprogrammerad genvägsknapp* eller 

snabbtangent.

• Slå ett nummer från den lokala telefonboken. Gå till 

Kontaktmenyn, välj ”Samtalskontakt” och välj namnet i listan 

och tryck på ”Ring” eller .

• Slå ett nummer från den centrala nummerkatalogen. Gå till 

Kontaktmenyn, välj den centrala telefonboken > sök utifrån 

namn/nummer/senaste resultat och tryck på sök. Tryck på  

eller snabbtangenten ”Ring”.

* De alfanumeriska knapparna kan förprogrammeras med ett 
telefonnummer.

Besvara/avsluta ett samtal

När ringsignalen hörs trycker du på  för att svara. 

Du avslutar samtalet genom att trycka på .

Avvisa ett samtal

När ringsignalen hörs trycker du på . Samtalsinformation 

sparas i samtalslistan.

Slå på/stäng av högtalarfunktionen

Under ett samtal kan du trycka på vänster snabbtangent för att 

slå på/stänga av högtalarfunktionen.

Grundläggande funktioner
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Slå på/stänga av ringsignaler

I utgångsläget gör en lång tryckning på  eller en lång 

tryckning på  för att växla mellan ringsignal på/av. Ikonen 

 anger att telefonens ringsignal är avstängd.

En kort tryckning på  eller  innan ett samtal besvaras 

tystar ringsignalen.

Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt

Tryck på  för att låsa/låsa upp och därefter på snabbtan-

genten ”Låsa/Ja”. Ikonen  anger att knappsatsen är låst.

Ändra volymen under ett samtal

Tryck på volymknappen uppåt för att höja volymen och nedåt 

för att sänka volymen. Eller använd navigeringsknappen  för 

att justera volymen.

Ladda batteriet

Batteriet laddas i en skrivbordsladdare eller i ett laddningsställ. 

Att laddning sker indikeras av en orange LED (lysdiod). När 

batteriet är fulladdat är LED (lysdioden) grön och en helt 

laddad ikon  visas.

När telefonen är placerad i en skrivbordsladdare kan den 

användas fullt ut. Telefonen vibrerar inte i laddaren.

Batteriet kan även laddas i en separat batteriladdare.

Obs! Vid laddning när temperaturen understiger 5°C kan 

batteriet skadas och livslängden förkortas.

Ta ur batteriet

Det rekommenderas att telefonen stängs av innan batteriet tas 

ur.
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Ta emot ett textmeddelande

När ett textmeddelande tas emot börjar lysdioden blinka och en 

meddelandesignal hörs. Meddelandet visas direkt och ikonen 

”Nytt meddelande”  visas i displayen (om ett 

röstbrevlådemeddelande också tas emot ändras ikonen till  ).

Om meddelandet tas emot under ett samtal informeras 

användaren genom en ljudsignal och meddelandet visas. 

Meddelandet sparas i meddelandelistan. 

Obs! Versionen d62 talker kan endast ta emot 

minimeddelanden. Ett minimeddelande kan vara upp till 12 

tecken och visas endast i ett dialogfönster dvs. sparas ej.

Läsa ett lagrat meddelande

Öppna meddelandelistan, antingen från meddelandemenyn 

eller genom att trycka på navigeringsknappen  i utgångsläge. 

Använd navigeringsknappen  för att bläddra i 

meddelandelistan. Välj meddelande och tryck på 

snabbtangenten ”Visa” för att läsa meddelandet.

Skicka ett meddelande

Öppna meddelandemenyn  och välj ”Skriv nytt meddelande”. 

Skriv in texten, tryck på snabbtangenten ”Skicka” och ange 

därefter ett nummer eller tryck på  för att söka i 

telefonboken. Tryck på ”Skicka”.

Radera ett lagrat meddelande

Välj det meddelande som ska raderas och tryck på snabbtan-

genten ”Mer”, välj ”Radera” och tryck på snabbtangenten 

”Ja”. 

Lyssna av röstbrevlåda

Ett nytt röstbrevlådemeddelande indikeras genom ikonen   

och ett meddelande om att det finns ett 

röstbrevlådemeddelande som visas automatiskt. Tryck på 

”Ring” för att ringa din röstbrevlåda och lyssna på 

meddelandet. 

I utgångsläget kan du ringa din röstbrevlåda genom att antin-

gen trycka ett långt tryck på sifferknappen ”1” eller i med-

Meddelanden Endast versioner med licens för 
Messenger och Protector
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delandemenyn välja ”Inkorg”, därefter  , trycka på 

snabbtangenten ”Visa” och därefter ”Ring”.

Om numret inte är konfigurerat i systemet visas ”Nummer till 

röstbrevlåda är inte konfigurerat” i dialogfönstret.

Obs! Flera röstbrevlådemeddelanden indikeras med en och 

samma  ikon, i meddelandelistan.

Personlarm*

För att larma, tryck på larmknappen  minst två gånger så 

visas texten ”Personlarm” (standardtext). Beroende på 

inställningar kan följande ske:

• ett pip hörs

• den orange lysdioden blinkar två gånger

• vibratorn sätter igång

• telefonen får ett meddelande om att systemet har tagit emot 

larmet. Detta är en systemberoende funktion.

Testlarm*

Håll in  tills texten ”Testlarm” (standardtext) visas. 

Beroende på inställningar kan följande ske:

• ett pip hörs

• den orange lysdioden blinkar två gånger

• vibratorn sätter igång

• telefonen får ett meddelande om att systemet har tagit emot 

larmet. Detta är en systemberoende funktion.

* Observera att larmknappen kan vara konfigurerad för annan 
funktion eller ett annat handhavande.

Larmfunktioner Endast variant med Protector licens
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För en beskrivning av alla funktioner, se användarmanualen, 
Ascom d62.

Menyikoner

Bläddra i menyn

Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen.

Menyerna för Messenger och Protector är: ”Anslutningar”, 

”Samtal”, ”Genvägar”, ”Tjänster”, ”Meddelanden”, 

”Inställningar”, ”Profiler” och ”Kontakter”.

Menyerna för Talker är: ”Anslutningar”, ”Samtal”, 

”Kontakter”, ”Genvägar”, ”Meddelanden” och 

”Inställningar”.

Använd de tre snabbtangenterna under displayen för att välja i 

menyn. Vilken funktion varje snabbtangent har finns förklarat i 

texten i snabbtangentsfältet i displayen.

Använd den lokala telefonboken

För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till , gå vidare till 

”Ring kontakt” och tryck på ”Välj”. Ange den första bokstaven 

i namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten anges) 

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”.

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”.

Meny

13:00

Tjänster Inställningar

Välj Bakåt

Anslutningar

Profiler

Genvägar

Kontakter

Samtal
Meddelandefunktion
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För att radera kontakten: välj ”Radera kontakt”, välj namnet, 

tryck på ”Radera” och tryck därefter på ”Ja”.

Använda den centrala telefonboken

Gå till  och välj ”Central telefonbok”. Välj ”Sök på namn”, 

”Sök på nummer” eller ”Senaste resultat”. Ange den/de första 

bokstaven/bokstäverna i förnamnet och eller den/de 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  för att ringa upp.

Använd företagets telefonbok

För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till , gå vidare till 

”Ring kontakt” och tryck på ”Välj”. Ange den första bokstaven i 

namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten anges) eller 

bläddra i kontaktlistan. En kontakt från företagets telefonbok 

markeras med symbolen  , som innebär att den inte går att 

redigera. Välj namnet och tryck på ”Ring”.

Snabbtangenter, genvägsknappar och flerfunktion-

sknappar

De tre snabbtangenterna under displayen kan definieras för 

specifika funktioner som att ringa upp ett specifikt nummer.

En lång tryckning på en genvägsknapp kan ha samma funktion 

som en snabbtangent och vilken som helst av knapparna ”0”, 

”2” - ”9” kan programmeras som en genvägsknapp. 

Flerfunktionsknappen, på toppen av telefonen, kan också 

programmeras för olika funktioner genom att man använder 

långa tryckning och dubbeltryckningar. 

Mer information om snabbtangenter, genvägsknappar och 

flerfunktionsknappar finns i användarmanualen, Ascom d62.

Slå på/stänga av det automatiska låset för knappsatsen 

Gå till  och bläddra till ”Lås”. Välj  ”Auto. knapplås På/Av”, 

välj ”På/Av” och tryck på ”Bakåt”. En låst knappsats anges 

genom ikonen .

För att låsa upp, tryck på *-knappen och därefter på snabbtan-

genten ”Ja”.
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Stänga av/sätta på vibratorn

Gå till , och gå vidare till ”Ljud & signaler”. Välj 

”Vibratorsignal” och välj sedan ”På”, ”På om tyst”, (dvs. 

vibratorn är på om telefonens ljudsignal är avstängd) eller ”Av”. 

Tryck på ”Tillbaka”.

Ställ in ringvolymen

Gå till , och gå vidare till ”Ljud & signaler”. Välj ”Volym” och 

använd  för att öka volymen och  för att minska den. 

Tryck på ”OK” för att spara inställningarna.

Ange olika ringsignaler för interna samtal, externa samtal 

och återuppringning

Gå till , och gå vidare till ”Ljud & signaler”. Välj 

”Ringsignaler”>”Interna samtal”, ”Externa samtal” eller 

”Återuppringning”. Välj signal. Tryck på ”Spela” om du vill 

lyssna på de olika alternativen. Tryck på ”Tillbaka”.
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Följande tillbehör är tillgängliga för d62:

Övriga tillbehör:

• Headset med mikrofon inbyggd i kabeln

• Säkerhetslina

• Bords- och rackladdare

• Extra batterier

Tillbehör

Läderhölster inkl bältesklips Click-on bältesklips

Standardklips Bordsladdare

Headset med mikrofon på 
bom
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Säkerhetsföreskrifter

För att använda telefonen på ett säkert och effektivt sätt ska de 

riktlinjer som finns i snabbguiden och alla nödvändiga 

försiktighetsåtgärder följas när telefonen används. Följ 

användarinstruktionerna och uppmärksamma alla varningar och 

säkerhetsföreskrifter som finns på produkten och i 

användarmanualen.

Den här produkten får endast användas med följande batteri:

• Art.nr: 660190 batteri

Singelladdare får endast anslutas med den strömadapter som 

medföljer från tillverkaren.

Tillgängliga strömadaptrar (leverantörens beteckning) är:

• DC3: Unifive UCE305-0508, Friwo FW7600/05, or PSAI05E-

050 — strömförsörjningsenhet, AC: 100 V–240 V, DC: 5 V/

0,65 A – Europa

• DC3: Phihong PSAC05R-050 — strömförsörjningsenhet, AC: 

100 V–240 V, DC: 5 V/1 A – USA, Kanada, AUS och UK

• DC4: Unifive UIA312-0520 — strömförsörjningsenhet, AC: 

100 V–240 V, DC: 5 V/2A – Europa, USA, Kanada, AUS och UK

Strömadaptern kan inte beställas separat. Den medföljer alltid 

laddaren. 

Överensstämmelse med gällande lagar 
och förordningar

Bluetooth Qualified Design ID

Bluetooth QD ID: B016451

Miljöskyddskrav för DECT-telefoner

• Använd endast telefonen vid temperaturer mellan 0° C och 

+40° C (32° F och 104° F).

• Undvik att exponera telefonen för direkt solljus och se till att 

den inte kommer i närheten av andra värmekällor.

• Undvik ljudvolymer som kan skada hörseln. Inverkan från 

alltför högt ljudtryck från en telefons hörlur eller headset kan 

orsaka permanenta hörselskador.

• Exponera inte telefonen för öppen eld.
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• Håll telefonen borta från alltför stark värme och fukt.

• Undvik plötsliga temperaturförändringar för att förhindra att 

kondens bildas i telefonen. Vi rekommenderar att telefonen 

placeras i en tät plastpåse till dess att temperaturen justerats, 

exempelvis när man går in i eller lämnar en kall/uppvärmd 

byggnad en varm/kall dag.

• Skydda telefonen från frätande vätskor och ångor.

• Håll telefonen borta från starka elektromagnetiska fält.

• Placera inte en kall telefon i en laddare.

Batteri

• Sänk inte ner batteriet i vatten. Det kan leda till kortslutning 

och skada batteriet.

• Exponera inte batteriet för öppen eld. Det kan leda till att 

batteriet exploderar.

• Låt inte batteriets metallkontakter komma i kontakt med 

något annat metallföremål. Det kan leda till kortslutning och 

skada batteriet.

• Förvara inte batteriet på platser där det kan utsättas för 

extremt höga temperaturer, t.ex. inuti en bil en varm dag.

• Använd skrivbordsladdaren eller det väggmonterade 

laddningsstället vid laddning. Ladda batteriet i minst en 

timme första gången du använder batteriet.  Observera att 

den väggmonterade batteriladdaren måste användas om 

batteriet ska laddas på egen hand.

• Ladda inte batteriet vid en omgivande rumstemperatur som 

är högre än 40°C eller lägre än 5°C (högre än 104°F eller 

lägre än 41°F). 

• Försök inte ta isär batteriet.

• Koppla inte från batteriet om det inte behöver ersättas.

• Stäng av telefonen innan batteriet tas bort.

Slänga batterierna

Skadade batterier måste lämnas in till ett insamlingsställe för 

kemiskt avfall.
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Överensstämmelse med gällande lagar 
och förordningar (endast EU/EFTA)
Den här utrustningen är avsedd för användning inom hela EU 

och EFTA.

Den här utrustningen uppfyller grundkraven och andra 

relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Försäkran 

om överensstämmelse finns på:

https://www.ascom-ws.com/doc/ 

Telefonen är märkt med etiketten 

Överensstämmelse med gällande lagar och 
förordningar (endast USA och Kanada)

FCC:s gällande lagar och förordningar

Den här utrustningen har testats och anses överensstämma med 

begränsningarna för en digitalutrustning av klass B, i enlighet 

med stycke 15 i FCC:s regler. Dessa begränsningar har 

utformats för att sörja för skäligt skydd mot skadlig störning hos 

en hemmaanläggning. Den här utrustningen genererar, 

använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den 

inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, 

inverka skadligt på radiokommunikation. Det finns dock inte 

någon garanti för att störningar inte uppstår i en viss 

anläggning. Om den här utrustningen inverkar skadligt på 

radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att 

utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att 

försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

• Ställ om eller flytta den mottagande antennen.

• Öka mellanrummet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som 

mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga säljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Utan Bluetooth Med Bluetooth
FCC ID: BXZDH4 FCC ID: BXZDH4BL
IC: 3724B-DH4 IC: 3724B-DH4BL
US: 9FVW4NANDH4 HAC US: 9FVW4NANDH4 HAC
15



Denna digitala apparat av klass B uppfyller kraven i 

kanadensiska ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme 

NMB-003 du Canada.

Det kan inte garanteras att kommunikationen skyddas vid 

användning av telefonen.

Exponering för radiofrekvenssignaler

Den här utrustningen uppfyller FCC:s strålningsgränser för en 

okontrollerad miljö. Den här utrustningen uppfyller FCC:s SAR-

gräns på 1,6 W/kg. Det maximala SAR-värdet som uppmätts 

vid användning vid örat är:

Telefonen har också testats när den bärs på kroppen med hjälp 

av en bältesklips och det maximalt uppmätta SAR-värdet i den 

här konfigurationen är:

Den här utrustningen får inte användas tillsammans med 

någon annan antenn eller sändare.

Användning av tillbehör som inte är godkända av Ascom kan 

bryta mot FCC:s riktlinjer för RF-exponering och detta ska 

därför undvikas.

Information till användaren

Den här utrustningen uppfyller kraven i FCC-bestämmelserna, 

avsnitt 15, och följande två villkor:

1 Den här apparaten får inte orsaka skadlig störning. 

2 Den här apparaten måste acceptera mottagna störningar, 
även sådana som kan orsaka oönskad funktion hos 
apparaten.

Ändringar

Ändringar av utrustningen som inte är uttryckligen godkända 

av den part som ansvarar för att kraven uppfylls kan innebära 

att användarens rätt att använda utrustningen förverkas.

utan Bluetooth med Bluetooth
0,072 0,104

utan Bluetooth med Bluetooth
0,036 0,029
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