Oppstart av telefonen

Minimanual

•
•

Sagem OPH 940

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
•
•

•
•
Gyldig fra 1/9 2005

•
•

Kontroller at det står ”JBV Nett”
(eller ”Telenor”) i displayet
Tast nummeret eller hent fra
adresselisten. Tast 0 først for å ringe
ut av JBV Nett
Trykk grønn ”Ring”-tast
Samtalen er oppkoblet

Trykk pil € eller • 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

Kortnummer

Brukerstøtte Operasjonssenter Marienborg
Oslovegen 105
7018 Trondheim

Funksjonelle nummer (fortsetter)

Oversikt kortnummer:
Ø 1200/1300 Togleder
Ø 1800 TxP
Ø 1400 Elkraftsentral
Ø Offentlig nødnummer

Oppringing med funsjonelle nummer:
• Trykk pil € eller • til
”Togsamtaler” vises i displayet
• Trykk OK
• Velg ”Meny for funksjonelle
nummer”
• Trykk OK
• Meny for ”Samtale hjelp” vises i
display:
For TxP:
1. Trykk pil € eller • for å
velge CTR (controller)
2. Trykk OK
3. Tast inn områdenummer, 5
siffer. (se vedlegg neste side)
4. Trykk OK
5. Trykk pil € eller • for å
velge riktig funksjon (TxP)
6. Trykk OK

Funksjonelle nummer for TxP

Skrive og sende SMS melding
•

Kortnummer (fortsetter)

Anrop til togleder:
• 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
à

Registrere funksjonell ID
• Trykk pil € eller • til
”ID” vises i displayet
• Trykk OK
• Velg ”Registrere funksjons ID”
• Trykk OK
For TxP:
1. Trykk OK på nytt (velg kode 047)
2. Trykk pil € eller • for å velge
CTR (controller), trykk OK.
3. Tast inn aktuelt områdenummer,
5 siffer, trykk OK. (se vedlegg
neste side)
4. Trykk pil € eller • for å velge
TxP-funksjon, trykk OK.
Ved fullført registrering vil displayet
vise riktig funksjonelt nummer i
stedet for ”Ukjent ID” under teksten
”JBV-Nett” (CTR områdenummer
TXP)
Avregistre funksjonell ID:
• Trykk pil € eller • til
”ID” vises i displayet
• Trykk OK
• Trykk pil € eller • for å velge
”Avregistrere funksjonsID”
• Trykk OK
• Trykk på ”Sende”-knappen vist i
displayet for å bekrefte
avregistrering

Velg annet nettverk
Valg av nett skal skje automatisk men kan
også gjøres manuelt på følgende måte
Trykk pil € eller • til
”Innstillinger” vises i displayet,
trykk OK
• Trykk etterpå pil € eller • til
”Velg nettverk” vises i displayet,
trykk OK
• Når ”Tilgjengelige nettverk” er
markert i displayet, trykk OK
• Vent til liste kommer opp
• Trykk pil € eller • 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
•

Gruppesamtale

Kringkastingsanrop

Nødanrop

Nødanrop (fortsetter)

Trykk pil € eller • til
”Tog samtaler” vises i displayet
• Trykk OK
• Trykk pil € eller • til ”Starte gruppe
samtale” vises i displayet
• Trykk OK
• Velg ønsket gruppe fra listen ved å
trykke pil € eller •
• Trykk grønn ”Ring”-tast
• Samtalen kobles nå opp
• Trykk og hold ”PTT”-tast* på siden
nede 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

Starte kringkasting:
• Trykk pil € eller • til
”Tog samtaler” vises i displayet
• Trykk OK
• Trykk pil € eller • til
”Starte kringkasting” vises i displayet
• Trykk OK
• Velg ønsket gruppe fra listen ved å
trykke pil € eller •
• 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

Utgående:
• 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 automatiski
høyttalende modus
• Trykk og hold ”PTT”-tast* på
siden nede 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

Innkommende:
• Nødanropet kommer inn på din
telefon og samtale du evnt. har
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

TxP

Trofors
Svenningsdal
Majavatn
Namsskogan
Lassemoen
Kopperå
Ski
Kråkstad
Tomter
Spydeberg
Askim
Mysen
Rakkestad
Ise
Sarpsborg
Oslo S
Grefsen
Roa
Gran
Jaren
Eina
Gjøvik
Myrdal
Berekvam
Flåm

OMRÅDENUMMER

44114
44115
44116
44117
44118
45200
12680
15420
15421
15422
15423
15424
15425
15426
14036
00400
16054
16067
17410
17411
17412
17414
71025
73500
73501

TxP

Dombås
Bjorli
Åndalsnes
Hamar
Elverum
Støren
Røros
Haltdalen
Singsås
Trondheim N
Grong
Bodø
Oteråga
Fauske
Rognan
Lønsdal
Bolna
Dunderland
Ørtfjell
Skonseng
Mo i Rana
Bjerka
Drevvatn
Mosjøen

OMRÅDENUMMER

33046
33301
33304
34050
34052
41064
42066
42068
42069
43012
43088
44100
44101
44102
44103
44104
44105
44106
44107
44108
44109
44110
44111
44112

