FLEX ergo
Användarhandbok
Owners manual
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Svenska

Introduktion
Uppackning, översikt
Batterier, kablar och inkoppling
Montering, bordsställ
Väggmontering
Inställningar för ringsignal och förstärkningsläge, programmering av kortnummer
Ringa med kortnummer
Användning av minnesknappar
Samtal och funktioner
Hjälp och tips, batteriinformation
Garanti, CE- och miljöinformation

Introduktion
FLEX ergo är en högtalande storknappstelefon med inbyggd T-slinga och extra kraftfull
förstärkning i högtalare, telefonlur och mikrofon. Telefonen är ergonomiskt och distinkt
utformad för att underlätta för personer med nedsatt hörsel, rörlighet, syn eller tal. Det
praktiska stället ger en bekväm betraktningsvinkel vid placering på bord eller vägg.
Funktioner
• Extra kraftfull förstärkare för högtalare, telefonlur eller mikrofon
• Förstärkt, justerbar ringsignal med både ljud- och ljusindikering
• T-slinga
• Högtalarfunktion
• Tio programmerbara kortnummer med upp till 32 siffror
• Tre programmerbara minnesknappar
• En programmerbar minnesknapp för larm- eller ICE-nummer
• Batteribackup för programmerade minnen
• Extra stora och skålade knappar med tryck i högkontrast
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Uppackning
Förpackningens innehåll
Telefonen
Bords/väggställ med monteringsmaterial
Telekablar för tillkoppling till telefonuttaget
Denna användarhandbok
Du behöver också 4 st batterier typ AA

Översikt
Knappsats och kontroller
Programmeringsknapp
(under etiketten)
Tre minnesknappar
Ljusindikering
Blinkar vid påringning

Lurupphängning

Kortnummer
Återuppringning

Kortnummerlista
R-knapp

ICE-knapp
För det mest viktiga numret.
Ringer upp i högtalarläge.

Sekretessknapp
Kopplar bort
mikrofonen tillfälligt

Högtalarläge
Med LED-indikator
Mikrofon
För högtalarläget
Högtalarknapp
Aktiverar högtalaren
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Volymreglage, plus och minus
Till högtalare, lur och mikrofon
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Inkoppling
Installera batterier och kablar
• Se till att telefonen är bortkopplad från telefonjacket.
• Öppna batteriluckan undertill på telefonen och lägg i 4 st AA batterier enligt markeringarna i batterifacket. Var noga med att vända batterierna åt rätt håll. Placera det
röda snöret under batterierna för att underlätta vid batteribyte.
• Anslut spiralkabeln till telefonluren och till uttaget undertill på telefonen märkt HANDSET.
• Anslut telekabeln till uttaget märkt LINE och till närmsta telefonuttag.

Svensk telekabel

Norsk telekabel

Finsk telekabel

Dansk telekabel

Batterilucka

LINE - Anslutning till telefonlinjen

HANDSET - Anslutning till telefonluren
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Användning av bordsstället
Stället ger en bekväm betraktnings- och användningsvinkel på
telefonen, både vid bordsplacering och då den väggmonteras.
För bordsplacering, följ instruktionen nedan.
1 Se till att låsvredet på
bordsstället är i läge Unlock.
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2 Placera hakarna på bordsstället i hålen på telefonen märkta
Desk. Vik upp stället plant mot
undersidan av telefonen.

3 Lås fast stället genom att
vrida låsvredet till läget Lock.
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Väggmontering
Telefonen kan även hängas upp på väggen med det medföljande stället.
Stället ska då monteras i hålen undertill på telefonen märkta Wall.

Vid väggmontering ska upphängningen till
telefonluren vridas ett halvt varv för att hålla
kvar telefonluren.

Borra två hål i väggen med ett avstånd av antingen 100 eller 73 mm från centrum till centrum.
Skruv och plugg för väggmontering medföljer i
förpackningen.
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Inställning av ringsignal och förstärkningstyp
Omkopplarna finns undertill på telefonen.
Ringsignalvolym
Hög (HI)
Låg (LO)
Helt avstängd (OFF)

Rington
Välj mellan tre olika tonlägen
på ringsignalen, från låg (R1)
till hög (R3)

Förstärkningsläge
Välj att förstärka volymen
i hörsnäckan (IN) eller
mikrofonen (OUT)

Lägesväljare
Anpassar telefonen till olika telefonväxlar. Skall normalt stå på TB.

Programmering av kortnummer
Telefonen har tio kortnummer som kan lagra upp till 32 tecken vardera. För att programmera in telefonnummer i minnena måste först kortnummerlappen överst på telefo.
nen lyftas bort så att man kommer åt lagringsknappen
Lagra kortnummer
• Lyft av luren eller tryck
• Tryck
• Ange det kortnummer ( - ) som telefonnumret ska lagras till
• Slå in telefonnumret
• Tryck
. En tonsignal bekräftar att numret är lagrat, och luren kan läggas på.
För att radera eller ändra ett lagrat nummer används samma procedur. För att radera helt
slår man inte in något telefonnummer. För att lagra en paus i ett telefonnummer (om man
till exempel behöver en kort paus för att invänta kopplingston), tryck på
. Detta infogar en 2.5 sekunders paus innan resten av numret slås.
ergo
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Ringa kortnummer
Ringa med kortnummer
• Lyft av luren eller tryck
• Tryck på
• Tryck på den siffra ( - ) som motsvarar kortnumret som ska ringas upp.

Programmering av minnesknappar och ICE
Telefonen har tre minnesknappar och en ICE-knapp som vardera kan lagra upp till 32
tecken. För att programmera in telefonnummer i minnena måste först kortnummerlappen
överst på telefonen lyftas bort så att man kommer åt lagringsknappen
. ICE är den
internationella förkortningen för In Case of Emergency. På denna knapp lagras lämpligen larmnummer eller nummer till nära anhörig.
Lagra telefonnummer på minnesknapparna
• Lyft luren eller tryck
• Tryck
• Tryck på en av de tre minnesknapparna, eller på ICE-knappen.
• Slå in telefonnumret
• Tryck
. En längre tonsignal bekräftar att numret är lagrat
För att radera eller ändra ett lagrat nummer används samma procedur. För att radera
helt slår man inte in något telefonnummer.
Ringa med minnesknapparna
• Lyft av luren eller tryck
• Tryck på en av de tre minnesknapparna, och numret rings upp
Ringa med ICE-knappen
• Tryck på
. Högtalaren kopplas in, och numret rings upp automatiskt
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Samtal och funktioner
Val av förstärkningsläge
Volymen i telefonluren, högtalaren eller mikrofonen justeras enkelt under
samtal. För att förstärka ljudet i mikrofonen måste denna inställning först
väljas genom att omkopplaren Amplify undertill på telefonen ställs i läge
Out. Från fabrik är telefonen inställd på att förstärka ljudet i telefonluren och
högtalaren. Då är omkopplaren Amplify ställd i läget In.
Volymkontroller och förstärkning
Ljudnivån i telefonluren, högtalaren eller mikrofonen regleras under samtal med
volymkontrollerna. Tryck plus för att höja, och minus för att sänka volymen.
Lyssningsvolymen i högtalare och lur har fem lägen, normalt är denna ställd i
läge tre. Mikrofonen har tre lägen, normalt är volymen ställd i läge ett (minimum).
Återuppringning
Med denna funktion ringer man enkelt upp senast slaget nummer.
• Lyft luren eller tryck på
för att få kopplingston
• Tryck på
för att ringa upp det sist slagna numret
Sekretess
Sekretessfunktionen stänger tillfälligt av mikrofonen, så att den man talar
med inte kan höra vad som sägs. Sekretessläget indikeras av att lysdioden i
sekretessknappen blinkar. Tryck igen för att återgå till samtalet.
Högtalarläget
Man kan både ringa upp och avsluta samtal i högtalarläge. Det går även bra
att växla mellan högtalare och lur under samtal.
ergo
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Hjälp och tips
Symptom Tips
Ingen ringsignal hörs • Kontrollera omkopplarna för ringsignal och rington
på undersidan av telefonen (se sidan 3).
Kortnummerna har försvunnit • Kontrollera och byt vid behov ut batterierna.
Ingen kopplingston • Kontrollera att telekabeln är hel och riktigt ansluten.
• Prova ett annat telefonuttag.
R-knappen fungerar inte • Kontrollera att omkopplaren undertill är i läge TB.
Högtalarläget fungerar inte • Kontrollera och byt vid behov ut batterierna.

Om batterierna

Batteribyte
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Batterierna är i första hand avsedda som backup för
inprogrammerade minnen, och har en livslängd på
upp till 18 månader. I vissa fall kan högtalarfunktionen
påverkas då batterierna är urladdade, detta gäller om
spänningen på telefonlinjen är låg.
Vi rekommenderar användning av alkaliska batterier.
Det behövs 4 st batterier av typ AA. Följ anvisningarna
på sidan 3 för att byta batterierna. Telefonen behåller
minnena upp till fem minuter utan batterier, om den
kopplas bort från telefonlinjen.
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Garantivillkor
ILD International AB garanterar att produkten är fri från material- och fabrikationsfel
vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabrikationsfel enligt konsumentköplagen. En produkt som under garantitiden på köparens
bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller
byts ut efter ILD’s eget gottfinnande. Garantin gäller inte om felet uppstår på grund av
vanvård, ingrepp, onormalt slitage, åsknedslag eller annan olyckshändelse.
Vid eventuella garantiärenden returneras produkten tillsammans med daterat inköpsbevis till inköpsstället.

EG-försäkran om överensstämmelse enligt EN 45014
Utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta
förbehåll i följande EG-direktiv: 1999/5/EC.

Miljöinformation och återvinning
Produkten uppfyller alla RoHS-krav.
Då produkten ska kasseras lämnas den till närmsta miljöstation för
återvinning. Telefonen ska sorteras som elektronikskrot, eller enligt lokala
bestämmelser.

Mer information
Finner du på vår hemsida; www.ILD.nu
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Introduction
FLEX ergo is a big button speakerphone fitted with an inductive coupler so it is compatible with hearing aid devices. It has amplified speaker, microphone and handset with
volume controls. With an ergonomic and distinct design, it is ideal for users with hearing, sight or dexterity impairments. The convenient wall or deskmount plinth allows for a
correct viewing angle.
Features
• Amplified speaker, earpiece or microphone volume
• Adjustable ringer volume and tone, call indicator light
• Inductive coupler for hearing aid devices
• Handsfree
• Ten two-touch memories with up to 32 digits
• Three one-touch memories
• One ICE-button for your most important phone number
• Battery backup for stored memories
UK-1
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What’s in the box
FLEX ergo speakerphone
Telephone line cord kit
This users manual
Desk or wall mounting plinth
Wall mounting plugs and screws

Getting to know your phone
Buttons and controls
Store button
(Located under the label)
One-touch memory buttons
Ringer indicator light
Handset clip
Two-touch memory button
Redial
Redials the last number called

Memory label
R button (flash)

ICE memory button
For your most important phone
number

Secrecy
Switch off the
microphone temporary

Handsfree button
With LED indicator
Microphone
For hendsfree mode
Handsfree button
Activates the speakerphone
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Volume controls
Speaker, handset and microphone volume.
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Getting started
Install back-up batteries and cords
• Make sure the phone is disconnected from the phone line.
• Open the battery door and place 4 x AA batteries on top of the red ribbon. Make sure
the batteries are placed according to the icons inside the battery compartment.
• Plug the spiral cord to the handset and into the HANDSET port.
• Plug the line cord into the LINE port and to the wall socket.
In the box, you will find tele line cords and plugs for different countries.

Swedish line cord

Norwegian line cord

Finnish line cord

Danish line cord

Battery door

LINE - connect tele line cord here

HANDSET - connect the handset spiral
cord here
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Connect the plinth for desk mounting
The plinth will give you a convenient and ergonomic viewing angle.
If you are going to place your phone on a desk or table, then attach
the plinth as shown below.
1 Make sure the lock tab is
moved to the Unlock position.
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2 Slide the plinth into the lugs
marked Desk. Place the plinth
level with the bottom of the
phone.

3 Lock the plinth in position
by moving the tab to the
Lock position.
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Wall mounting
For wall mounting, slide the plinth into the lugs marked Wall. Once inserted,
turn the lock tab to the Lock position.

Turn the handset clip around 180 degrees to
prevent the handset from falling off when the
phone is wall-mounted.

Drill two holes in the wall either 100mm or
73mm apart.
Screws and wall plugs to fix the phone to the
wall are supplied in the package.
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Settings
Switches for various settings are found on the underside of the phone.
Ringer volume
High (HI)
Low (LO)
Silent (OFF)

Ringer tone
Lets you set the tone of the
ringer, from low (R1) to high
(R3)

Incoming/outgoing
volume switch
Choose to amplify your
callers voice (IN) or your
voice (OUT).

Mode selector
Lets you interact with exchange
services. Default setting is TB.

10 number memory
FLEX ergo can store up to 10 phone numbers. Each phone number can be up to 32
digits long. To store phone numbers, the one-touch memory label must be removed to
(store) button.
reveal the
Store a number in the 10 number memory
• Lift the handset or press
• Press
• Press the - button you want to use as the memory location
• Enter the phone number (up to 32 digits)
• Press
to confirm. You will hear a confirmation beep. Hang up the phone.
To edit a stored number, simply store a new one. To delete a stored number, use the same
procedure without entering any digit. To insert a pause in a stored number, press
.
This will insert a 2.5 second delay. This can be useful for example when connected to a
switchboard.
ergo
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Making calls with the 10 number memory
Dial a number in the 10 number memory
• Lift the handset or press
• Press
• Press the - button that correspond to the number you want. The number is dialled.

One-touch memory buttons
FLEX ergo has three one-touch memory buttons and one ICE button. Each button can
store a 32 digit phone number. To store a number, the memory label under the memory
buttons must be removed to reveal the
button. ICE is the international abbreviation
of In Case of Emergency. On this button, we recommend that a number to a near relative or alarm centre is stored.
Store a number in the one-touch memory
• Lift the handset or press
• Press
• Press one of the three one-touch buttons, or the ICE-button.
• Enter the phone number (up to 32 digits)
• Press
. A long beep will confirm that the number is stored. Hang up the phone.
To edit a stored number, simply store a new one. To delete a stored number, use the same
procedure without entering any digit.
Dial a number in the one-touch memory
• Lift the handset or press
• Press the one-touch button, and the number for that button is dialled.
Dial a number with the ICE button
• Press
. The handsfree mode is activated, and the number is dialled automatically.
UK-7
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Calls and functions
Incoming/outgoing handset volume
The volume of your caller’s voice in the earpiece can easily be adjusted
when you are in a call. To be able to adjust the volume of your own voice
to your caller’s earpiece, the Amplify switch on the underside of the phone
must be set to Out. The default setting for this switch is In.
Volume controls and amplification
The volume level of the earpiece, speaker or microphone is raised or
lowered with the volume controls.
The loudspeaker has five volume levels. The default setting is 3. The handset
has five volume levels to amplify incoming speech, and three volume levels to
adjust the outgoing voice. The default setting is minimum.
Redial
You can redial the last number called.
• Lift the handset or press
and wait for dial tone
• Press
to dial the last called number

Secrecy
You can stop your caller hearing you so you can talk privately to someone
else. Secrecy mode is indicated by the flashing indicator light in the secrecy
button. Press
again to resume your call.
Handsfree calls
You can make and end calls with the handsfree button. It is also possible to
switch from handsfree to handset (and vice versa) during a call.
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Help and tips
Symptom Tip
Phone does not ring • Check the Ringer Volume and Ring tone switches
on the underside of the phone (see page 6).
Stored memories disappear • Check and replace the batteries.
No dial tone • Check the tele line cord and plug.
• Try to connect the phone to another wall socket.
R button does not work • Check so that the mode selector is set to TB.
No handsfree mode • Check and replace the batteries.

Battery information

Replacing the batteries
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The batteries are needed mainly as a backup for
stored memories, and will last up to 18 months. If the
phone is used in a place where the tele line voltage is
very low, the handsfree mode may malfunction if the
batteries are flat.
Use alkaline batteries. You need 4 batteries type AA.
Follow the instructions on page 3 to replace the
batteries. If the batteries are flat, the phone will retain
stored numbers for up to five minutes, if disconnected
from the phone line.
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Guarantee
ILD International AB warrants this product to be free from defects in materials and workmanship
at the date of purchase. The guarantee covers defects in materials and workmanship during the
warranty period, as stated in the consumer purchasing law. This guarantee shall not apply to a
fault caused by accident, abnormal usage, product not reasonably maintained or faults caused by
thunderstorm or lightning.
If the goods deteriorate during the guarantee period in such a way as is covered by the
guarantee, please return the product together with a dated sales receipt to the retailer, and it will
be repaired or replaced at ILD’s option.

CE declaration of conformity according to EN 45014
This equipment complies with the essential requirements of the European Union
directive R&TTE 1999/5/EC.

RoHS and recycling information
This product fulfils the RoHS directive.
Batteries and worn out electronic devices must be disposed of properly. Refer
to local regulations and leave the product for recycling when it is worn out.

More information
Can be found on our web page; www.ILD.nu
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Besök oss på www.ILD.nu för mer information, hjälp och tips.
Visit us at www.ILD.nu for information, help and support.
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