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1.  Översikt över handset
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1. Översikt över handset

Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en 
effektiv och pålitlig kommunikation. Det är idealiskt för kontor, butiker och akademiska miljöer 
tack vare flexibla funktioner, utmärkt röstkvalitet och intuitiv användning.

# Beskrivning

1 Headset-uttag

2 Visar tid och symboler

3 Visar datum och symboler

4 Visar snabbknapparnas funktioner

5 Fyrvägs navigeringsknapp

6 På/av, Lägg på lur-knapp

7 Alfanumeriska knappar

8 Knapp för avstängning av ljud

9 Mikrofon

10 Mellanslag

11 Knapplås och shift-knapp

12 Röstmeddelande

13 Lyft lur-knapp

14 Snabbknappar

15 Display

Symbol Beskrivning

Signalstyrka
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2.  Komma igång

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”.

Batteristatus

Röstmeddelande

Mikrofon av

Högtalare på

Högtalare av

Ljud av

Headset anslutet

Bluetooth-headset anslutet

Bluetooth

Missat samtal

Inkommande samtal

Utgående samtal

Systemanslutning

Knapplås

Telefonlås
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3.  Handsetets meny och knappar

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.

3. Handsetets meny och knappar

Se handsetets användarmanual för en beskrivning av alla funktioner.

Menysymboler

Bläddra i menyn

Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen.

Använd de tre snabbknapparna under displayen för att välja i menyn. Vilken funktion varje 
snabbknapp har finns förklarat i texten i snabbknappsfältet i displayen.

Snabbknappar

De tre snabbknapparna under displayen kan definieras för specifika funktioner, som att ringa 
upp ett specifikt nummer. Mer information om snabbknappar finns i handsetets 
användarmanual.

# Beskrivning

1 Samtal

2 Inställningar

3 Kontakter
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4.  Grundläggande funktioner

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”.

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 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 lur-
knappen 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.

OBSERVERA: Om följande meddelande visas: ”Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat” 
måste numret till röstbrevlådan konfigureras till röstbrevlådeknappen. 
Kontakta din systemadministratör.
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4.  Grundläggande funktioner

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 läge-
knappen att man kan växla mellan ljudsignaler på/av. Symbolen ”Ljud av” anger att handsetet 
är tyst.

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

Använd navigeringsknappen för att justera volymen.

Ta emot ett textmeddelande

Handsetet kan ta emot textmeddelanden med maximalt tolv tecken. När ett textmeddelande 
tas emot hörs en meddelandesignal. Meddelandet visas genast i ett dialogfönster.

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”.
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7.  Relaterade dokument

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. 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:

• 3 % saltsyra

• 70 % T-sprit

• 60 % klorhexidin 0,5 mg/ml

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

6. Tillbehör

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

7. Relaterade dokument

Användarmanual, Ascom d43 DECT-handset TD 93118SV


