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Bruksanvisning

Geemarc Amplicall 10
Ringsignalförstärkare - När telefonen ringer, avges strax en ljusblixt och
en tonstöt (om den är inställd så). Detta upprepas för varje ringsignal.
Tonstöten har en nivå av >95 dB(A) på ett avstånd av 1 meter från ljudkällan.
Val av
ringsignalindikering

Grön LED lågt batteri

LJUSBLIXTLAMPA

Bordsställ

FRAM

Tonkontroll

96 mm
Batterifack
4 x LR6 (AA)

PÅ/AV,
Volym

HÖGTALARE
Artnr 2152

BAK

Väggfästen
Används
inte
Telefonjack

Telefon

Amplicall 10 kan placeras på bord etc eller hängas på vägg.

Ansluta Amplicall 10

• Sätt i bifogade batterier, LR6.
Batterifacket finns på baksidan.
• Ta bort anslutningskabeln från telefonen.
Sätt i kontakten i det vänstra uttaget
(anges i figuren som ”Telefonjack”).
• Anslut bifogat kablage (3 meter långt)
till högra uttaget (anges i figuren
som ”Telefon”). Andra änden ansluts till
telefonen.
• Sätt på bordsstället om så önskas eller
montera på vägg.
• Kontrollera att du får kopplingston i
telefonen. Klart!
• Du kan köpa en kortare mellankabel hos t ex Clas
Ohlson, Kjell & Company, m fl. Kontakterna i båda
änderna ska vara av typ modular RJ11.
• Om du vill ha längre driftstid för batterierna,
kan du köpa Litiumbatterier, FR6, som ger en
driftstid som är 3 - 7 gånger längre (beroende
på fabrikat) än alkalinebatterier.

Använda Amplicall 10

• Sätt på Amplicall 10 med volymvredet till
höger på framsidan. Ställ in max för test.
• Välj typ av signal med knappen till vänster
på framsidan. Knappen har följande 4 lägen:
- Ingen indikering
- Ljus- och ljudsignal
- Endast ljussignal
- Endast ljudsignal
• Ring upp telefonen för att testa!
• Med tonkontrollen kan ljudet korrigeras
avseende tonhöjd.
• Med volymvredet justeras volymen.
• Stäng inte av Amplicall 10 utom när du är
borta en längre tid.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.
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