
Kom igång med 
hemtelefoni 
via mobilnätet

Installationen tar bara 
några minuter
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Grattis till ett bra val!

Installationen är lätt och tar 
bara några minuter. På följande 
sidor ser du hur du ska göra. 

Tillfälligt nummer vid  
utgående samtal
Under provmånaden syns ett 
tillfälligt nummer vid utgående 
samtal. När provmånaden är 
slut och du väljer att fortsätta 

med tjänsten flyttas ditt van-
liga fasta nummer över och är 
det som kommer att synas vid 
utgående samtal. Det tillfälliga 
numret, som börjar med 46, 
hittar du på leveranskvittot. 

Före installationen
Innan du kopplar in din  
utrustning måste du göra en 

vidarekoppling för att sam-
tal till ditt fasta nummer ska 
fungera fullt ut med den nya 
tjänsten under provmånaden.

Gör en vidarekoppling:
Slå  21  tillfälliga numret #  
på din nuvarande telefon. OBS: 
Ersätt 46 med 0 när du slår det 
tillfälliga numret.

Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker 
telefoni, där du ringer precis som vanligt. Den enda 
skillnaden är att samtalen går via mobilnätet istället 
för via det fasta nätet.

Paketets innehåll

Hemtelefonidosa

Mellanpropp till telefonjacket

Strömsladd

Telefonsladd
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Översikt

1. Strömindikator
2. Indikator för 

nätverksstatus
3. Batteriindikator
4. Indikator för  

röstbrevlåda
5. Indikator för  

signalstyrka
6. Strömknapp
7. Eluttag 
8. Telefonport
9. USB-port  

(endast för service)
10. Uttag för extern 

antenn
11. Batterilock
12. Batterisladduttag
13. Batterifack
14. SIM-kortplats
15. Väggfäste

Strömindikator
 

Lyser vitt:  
Enheten är påslagen. 

Blinkar vitt:  
Enheten är i ström-
sparläge (blinkar var 
15:e sekund) eller 
uppdateras (blinkar 
var 0,5:e sekund). 

Av:  
Enheten är avstängd.

Nätverksstatus

Lyser vitt:  
Enheten fungerar 
korrekt. 

Blinkar rött: 
Inget SIM-kort hitta-
des eller så fungerar 
inte SIM-kortet som 
det ska.

Lyser rött: 
Det gick inte att 
registrera enheten på 
nätverket. 

Av: 
Enheten är i ström-
sparläge.

Batteriindikator

Lyser vitt: 
Batteriet är fulladdat. 

Blinkar vitt: 
Batteriet laddas.

Blinkar rött: 
Batteristyrkan är 
otillräcklig och bat-
teriet behöver laddas. 

Lyser rött: 
Batteristyrkan är låg. 

Av: 
Inget batteri har 
installerats, batteriet 
är helt urladdat eller 
enheten är i ström-
sparläge.

Indikator för  
röstbrevlåda

Indikatorsymbolen  
är ej aktiverad. Röst-
brevlådan fungerar 
dock som vanligt. 

Indikator för  
signalstyrka 

Av: 
Det finns ingen 
mottagning eller så 
är enheten i ström-
sparläge. 

Signalstyrkan 
indikeras genom  
antalet streck som 
lyser.
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Om du har en telefon  
– installationsanvisningar

2
3

Montering av antennen 
Anslut den externa antennen* till antenn-
uttaget och skruva i antennen tills den sitter 
ordentligt. 

Anslut strömkabeln
Batteriet kan behöva laddas någon timme innan 
enheten fungerar normalt. 
 

Anslut telefonen
Koppla telefonen till enheten med hjälp av 
telefonsladden. Nu är det klart att ringa. 
OBS: Glöm inte att göra en vidarekoppling  
innan du kopplar in din telefon i dosan.  
Se sida 3 för anvisningar. *Hemtelefonidosan och den medföljande antennen är endast avsedd för inomhusbruk. 

På äldre telefoner går telefonsladden inte att 
ta loss. Sätt i den medföljande mellanproppen 
i telejacket och koppla sladden till enheten. 
Anslut sedan din telefon till mellanproppen.

1
1

(för flera telefoner – se sida 8)
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Om du har flera telefoner  
– installationsanvisningar

1

2

Anslut dosan till  
det första telejacket 
Övriga telefoner ansluts 
nu automatiskt. 

Följ stegen på  
sida 6–7. 

Så här hittar du det första telejacket
1. Koppla in en telefon i det du tror är det första jacket och lyft av luren. 

Ofta finns första jacket i hallen eller köket. 
2. Kontrollera övriga jack med hjälp av en ytterligare telefon (som inte är 

trådlös) genom att koppla in den och lyfta luren i vart och ett av övriga 
jack. 

3. Hör du ingen kopplingston i något av de övriga jacken har du hittat det 
första jacket (tonen du lyssnar efter skickas ut under ca 20 sekunder).

4. Hör du en kopplingston i något av de övriga jacken har du INTE hittat det 
första jacket. Koppla då in en telefon i ett nytt jack. Upprepa steg 2 och 3 
tills du inte hör kopplingston i något av jacken. 

5. Om du inte enligt anvisningarna i steg 1–4 hittar det första jacket är jack-
en förmodligen felkopplade. Prova att ansluta dosan till något av jacken 
och se om anslutning till övriga telefoner fungerar trots detta. Om inte så 
kontaktar du auktoriserad telereparatör för omkoppling av kablarna. 

Frågor och svar

Det går inte att ringa
Starta om din enhet genom 
att slå av strömknappen, vän-
ta 10 sekunder, och sedan slå 
på igen. Vänta någon minut 
på att enheten ska starta upp. 
Kontrollera sedan att indika-
torerna för Ström, Nätverk och 
Signalstyrka lyser vitt. 

Vad kostar det för den som 
ringer till mig?
Den som ringer dig betalar 
bara normal fast telefoni-taxa.

Kan jag alltid ringa 112?
Ja, du kan alltid ringa 112 
förutsatt att du har tillgång 
till mobiltäckning och ström-
försörjning. 

Jag har fler telefoner än en, och 
en/flera av dessa fungerar inte
Om telefoner som kopplas 
direkt i dosan fungerar är det 
mest troliga att du inte har 
anslutit enheten till det första 
jacket. Se installationsan-
visning sidan 8.

Kan jag ta med dosan till  
t.ex. landet? 
Du kan använda enheten 
överallt förutsatt att det finns 
mobiltäckning och tillgång till 
ett eluttag. 
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Funktion Åtgärd Knappkod

Vidarekoppling Vidarekoppling till valfritt nummer vid avbrott  62  önskat nr # 

Avaktivera vidarekoppling # 62 # 

Vidarekoppling alla samtal  21  önskat nr #  

Avaktivera vidarekoppling # 21 # 

Vidarekoppling vid upptaget  67  önskat nr # 
 

Avaktivera vidarekoppling vid upptaget # 67 # 

Fördröjd vidarekoppling vid inget svar  61  antal sekunder  önskat nr # 

Vidarekoppling till valfritt nr vid inget svar  61  önskat nr # 

Avaktivera vidarekoppling vid inget svar # 61 # önskat nr # 

Om någon ringer dig och din 
hemtelefon av någon anled-
ning inte fungerar vid tillfället 
är automatisk vidarekoppling 

en användbar funktion. Då 
kopplas dina samtal autom-
atiskt om till det nummer du 
har valt, till exempel din mobil. 

För att detta ska fungera be-
höver du aktivera ett nummer 
på följande sätt: 

Tonvalsfunktioner
I tabellen nedan hittar du instruktioner för 
användbara funktioner såsom vidarekoppling, 
samtal väntar, samtalsspärr och dolt nummer. 

Funktion Åtgärd Knappkod

Vidarekoppling
telefonsvararen

Vidarekoppling  12 #  

Avaktivera vidarekoppling # 12 #  

Vidarekoppling vid inget svar  13 #  

Fördröjd vidarekoppling vid inget svar  13  antal sekunder # 

Avaktivera vidarekoppling vid inget svar # 13 # 

Vidarekoppling vid upptaget  14 # 
 

Avaktivera vidarekoppling vid upptaget # 14 # 

Samtal väntar Koppla in samtal väntar  43 #  

Avaktivera samtal väntar # 43 # 

Avvisa inkommande samtal R 0

Avsluta aktuellt samtal och besvara inkommande samtal R 1

Besvara inkommande samtal eller växla mellan aktuella och 
parkerade samtal

R 2

Samtalsspärr
(beställningstjänst)
Förinställt lösen: 0000

Spärra alla utgående samtal  33  lösenord # 

Avaktivera spärr för alla utgående samtal # 33  lösenord #  

Spärra alla internationella utgående samtal  331  lösenord # 

Avaktivera spärr för alla utgående internationella samtal # 331  lösenord # 

Byt lösenord   03   gammalt lösenord  nytt lösenord  nytt lösenord # 

Dölj ditt nr Aktivera tillfälligt dolt nr # 31 #  

Avaktivera tillfälligt dolt nr  31 #  




