Oppstart av telefonen

Minimanual

•
•

Sagem OPH 940

Kortnummer (fortsetter)

Trykk og hold nede grønn ”Ring”-tast
i ca 3 sekunder
Dersom PIN-kontroll er aktivert:
1. Tast PIN kode fire siffer
2. Trykk ”Bekrefte”

Punkt til punkt samtale

1200/1300 Togleder
1800 TxP
1400 Elkraftsentral
112 Offentlig nødnummer

NB! Tast 0 først for å ringe ut av JBV Nett

For tognummer:

•
•

•
•
•
•
1.
2.

Skrive og sende SMS melding
•
•
•

3.

Trykk pil b eller c til
”Tekstmeldinger” vises i displayet
Trykk OK to ganger
Skriv inn tekst
For å sende SMS:
1. Trykk OK to ganger
2. Tast telefonnummer eller velg
nummer fra telefonbok
3. Trykk OK

4.
5.

•

Anrop til togleder:

•
•

Trykk pil b eller c til
”ID” vises i displayet
Trykk OK
Velg ”Registrere funksjons ID”
Trykk OK
Trykk OK på nytt (velg kode 047)
Velg TR for tognummer,
trykk OK.
Tast tognummer max 5 siffer,
trykk OK
Velg riktig funksjon, trykk OK
Ved fullført registrering vil
displayet vise riktig funksjonelt
nummer i stedet for ”Ukjent ID”
under teksten ”JBV-Nett”

Avregistre funksjonell ID:

Kortnummer

•

•
•

Kontroller at det står ”JBV Nett” i
displayet
Ring 1200 (eller 1300) og vent på svar
Korte tonestøt i øret indikerer at
samtalen står i kø hos Togleder
Æ

•
•
•

Trykk pil b eller c til
”ID” vises i displayet
Trykk OK
Velg ”Avregistrere funksjons ID”
Trykk OK

Oppringing med funsjonelle nummer:
•
•
•

Trykk pil b eller c til
”Togsamtaler” vises i displayet
Trykk OK
Velg ”Meny for funksjonelle
nummer”
Æ

Trykk OK
Meny for ”Samtale hjelp” vises i
display:

For tognummer:
1.
2.
3.

Funksjonelle nummer

Registrere funksjonell ID

•

Operasjonssenter Marienborg, Brukerstøtte
Osloveien 105
7018 Trondheim

¾
¾
¾
¾

Kontroller at det står ”JBV Nett”
(eller ”Telenor”) i displayet
Tast nummeret eller hent fra
adresselisten.
Trykk grønn ”Ring”-tast
Samtalen blir oppkoblet

•

Gyldig fra 1/9 2005

Oversikt kortnummer:

Funksjonelle nummer (fortsetter)

4.
5.

Trykk pil b eller c for å
velge TR (tognummer)
Trykk OK
Tast inn tognummer max 5
siffer, trykk OK
Trykk pil b eller c for å
velge riktig funksjon
Trykk OK

Velg annet nettverk
Valg av nett skal skje automatisk men kan
også gjøres manuelt på følgende måte
•

•

•
•
•
•

Trykk pil b eller c til
”Innstillinger” vises i displayet,
trykk OK
Trykk etterpå pil b eller c til
”Velg nettverk” vises i displayet,
trykk OK
Når ”Tilgjengelige nettverk” er
markert i displayet, trykk OK
Vent til liste kommer opp
Trykk pil b eller c for å velge
ønsket nettverk
Trykk så ”Aktivere” for å velge
dette nettet

•
Merk: Når Telenors nett er aktivert
fungerer kun ”punkt til punkt”-samtale,
Sms og Funksjonelle nummer.
NB! Hvis Telenor velges manuelt vil
telefonen ikke gå automatisk tilbake til JBV
nett, også dette må gjøres manuelt.

Gruppesamtale

Kringkastingsanrop

Nødanrop

Nødanrop (fortsetter)

Trykk pil b eller c til
”Tog samtaler” vises i displayet
• Trykk OK
• Trykk pil b eller c til ”Starte gruppe
samtale” vises i displayet
• Trykk OK
• Velg ønsket gruppe fra listen ved å
trykke pil b eller c
• Trykk grønn ”Ring”-tast
• Samtalen kobles nå opp
• Trykk og hold inne ”PTT”-tast* for å
snakke. Kontroller at det kommer et pip
og at prateboble vises i displayet før du
snakker
• For å avslutte trykk en gang på den røde
”Avslutt samtale”-tasten
• Du får nå to valg:
1. Velg ”Gå ut av” for å gå ut av samtalen
selv, men holde den åpen for andre
2. Velg ”Lukke” for å stenge ned samtalen
* PTT står for Push-To-Talk (se figur)

Starte kringkasting:

Utgående:

Innkommende:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Trykk pil b eller c til
”Tog samtaler” vises i displayet
Trykk OK
Trykk pil b eller c til
”Starte kringkasting” vises i displayet
Trykk OK
Velg ønsket gruppe fra listen ved å
trykke pil b eller c
Trykk ”Ring”-tasten
Samtalen kobles nå opp
Vent noen sekunder før du snakker,
for å være sikker på at alle du ønsker
å nå har mottatt samtalen
For å avslutte trykk en gang på den
røde”Avslutt samtale” -tasten

•

•

•

•

Trykk den røde ”Nødsamtale”tasten til du hører et lavt pip og
hold den inne til du hører to pip
til
Nødanropet er nå startet og
telefonen går automatisk i
høyttalende modus
Trykk og hold inne ”PTT”-tast*
for å snakke. Kontroller at det
kommer et pip og at prateboble
vises i displayet før du snakker
Slipp ”PTT”-knapp når du er
ferdig å snakke slik at andre kan
få snakke

•

•
•
•

Nødanropet kommer inn på din
telefon og samtalen du evt. har
aktiv kobles ned
Telefonen går automatisk i
høyttalende modus
Vent på beskjed om hva du skal
gjøre
For å snakke trykk og hold
”PTT”-tast* på siden nede.
Kontroller at det kommer et pip
og at prateboble vises i displayet
før du snakker

* PTT står for Push-To-Talk
* PTT står for Push-To-Talk

Oversikt menyer

Oversikt funksjonsknapper

