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Funktionsbeskrivning för IC F-1610 som RadioTelefon
Radiotelefonen är programmerad med WESTÈL:s telefonkanaler 1-17 samt en eller flera sidokanaler
enligt kundens önskemål.
Radiotelefonen har 5 st. funktionstangenter (P0-P4) som är programmerade med följande funktioner:
P0: Skifta mellan telefon- och sidokanal.
P1: Displaybelysning. Reglerar bakgrundsbelysningen i displayen och på tangenterna.
P2: Val av kanal som skall ingå i skanning. Vald kanal visas med ett streck ovanför P2-tangenten.
P3: Start/Stopp av skanningfunktion. När skanning är aktiv blinkar ett streck ovanför P3-tangenten.
Om man gör ett anrop (tryck på P4) när skanning är aktiverad, stannar skanningen på den kanal som
fanns i displayfönstret när skanningen startades.
Om kanalen är en telefonkanal där man når en basstation, får man direkt kopplingston.
P4: Anropstangent. Upp-/Nedkoppling av telefonsamtal.

Option:
F-1610 kan programmeras så att skanning alltid startar när man hänger upp mikrofonen.
Detta ökar apparatens anträffbarhet om man använder sig av flera alternativa kanaler.

Instruktion
Slå på radion med PÅ/AV-tangenten. I displayen visas kortvarigt Westél RadioTelefon och sedan
visas inställd kanal.
Ställ in rätt kanal genom att stega kanaler med pil upp eller pil ned.
För att kontrollera att du har kontakt med basstationen trycker du en gång på anropstangenten P4,
och då skall du få kopplingston. För att koppla ned förbindelsen trycker du en gång till på P4.
Ringa ut på det publika telenätet
Tryck på P4 (du får nu kopplingston).
Slå därefter riktnummer och telefonnummer.
Avvakta under tiden basen ringer upp telefonnumret (det kan ta upp till 10 sek.).
Ringsignaler hörs och när abonnenten svarar trycker du in sändningskappen på micken och pratar.
Kom ihåg att släppa sändningstangenten då du inte pratar.
Efter avslutat samtal kopplar du ned förbindelsen med P4.
Ringa till en annan RadioTelefon
Tryck på P4 (du får nu kopplingston).
Slå därefter det 4-siffriga numret till den RadioTelefonen du vill nå.
RadioTelefonen söks, och svarar den kommer en ringsignal att höras i högtalaren.
Den sökta RadioTelefonen måste koppla upp samtalet genom att trycka in sin anropsknapp.
För att koppla ned samtalet trycker du på P4.
Om ingen svarar, lagras ett meddelande att du har sökt kontakt.
Detta spelas upp så snart den sökte trycker på sin anropsknapp.
Svar på anrop från telefon eller RadioTelefonen
När din RadioTelefonen får in ett samtal ringer det i högtalaren.
För att koppla upp samtalet trycker du på P4.
Samtalet kopplas upp och du trycker in sändningstangenten på mikrofonen och svarar.
För att koppla ned samtalet trycker du på P4.
Skanning
Du kan skapa din egen skanninglista genom att markera önskade kanaler med P2.
Valda kanaler markeras med ett streck ovanför P2.
För att ta bort en markerad kanal ur skanninglistan trycker du på P2 igen.
Den kanal som är inställd när skanningen startas ingår alltid i skanninglistan.
Starta och stoppa skanningen med P3.
För att uppnå en tillförlitlig skanningfunktion bör man ej markera fler än fem (5) kanaler.
Både sido- och telefonikanaler kan väljas i skanninglistan.
Om man gör ett anrop, (tryck på P4) när skanning är aktiverad stannar RadioTelefonen på den kana l
som stod i displayfönstret när skanningen startades och samtalet kopplar upp.
Lokalkanal
Skifta mellan sido- och telefonikanal med P0.
Instruktion för dom som vill ringa till dig
Telefonnumret till dig är 0690-75XXXX. (XXXX = ditt 4-siffriga radiotelefonnummer).
Om du inte svarar kan den som ringer lämna ett kort meddelande i en röstbrevlåda.
Detta spelas automatiskt upp nästa gång du trycker på P4 knappen.
(Röstbrevlådan töms varje natt kl. 03.00)

Uppdaterad: 2011-10-04

Lexikon
Förklaring till olika funktioner som finns inbyggda i Westéls radiotelefoner.
Vem har sökt: Om en annan radiotelefon sökt dig när du haft din radiotelefon avslagen eller varit på
en annan kanal där ingen nått dig, så får du ett muntligt meddelande när du trycker för att få
kopplingston. Meddelandet kan bara avlyssnas en gång och oavlyssnade meddelanden raderas varje
natt klockan 03.00.
----------------------------------------------------------------Röstbrevlåda: Om någon ringer till dig från telefonnätet och du inte svarar, kan den som ringer
välja att prata in ett kort meddelande. Om det finns meddelande till dig så spelas de upp för dig när
du trycker för att få kopplingston. Meddelandet kan bara avlyssnas en gång och oavlyssnade
meddelanden raderas varje natt klockan 03.00.
----------------------------------------------------------------Kortnummer: Fasta nummer som du når genom att efter kopplingston slå nummer + #.
Kortnummer 0 = Återuppringning av det senaste numret du slagit.
1 t.o.m. 79 är reserverade för dina egna önskemål.
80 t.o.m. 89 är reserverade för gruppsamtal, där du på varje nummer kan få öppen
förbindelse med upp till 11 andra radiotelefoner.
90 = Innehållsförteckning.
91 = Direktnummer till Westél (Fungerar endast kontorstid 08.00 till 17.00).
92 = Direktnummer till nummerupplysning.
93 =
94 = Talar om vilka kortnummer du har.
95 = Talar om hur du programmerar in dina kortnummer.
96 = Om det krånglar när du försöker ringa via våra fjällbasstationer.
97 = Upplysning om vem som har specifikt radiotelefonnummer.
98 = Fjällvädret
99 = Fröken Ur
----------------------------------------------------------------Flytta pågående samtal: Om du under ett samtal börjar närma dig gränsen för räckvidden på en
basstation. Be den du pratar med vänta. Skifta kanal till den basstation som du är på väg mot, och
tryck därefter på anropsknappen. Överkoppling sker och du kan fortsätta samtalet.
OBS! Tryck bara en gång annars ringer du av samtalet.
----------------------------------------------------------------Vidarekoppling: Du kan nu vidarekoppla din fasta eller mobiltelefon till radiotelefonen.
(OBS! gäller endast för den som har guldabonnemang.)
Från fast telefon:
Lyft luren och slå: *21*069075XXXX#. XXXX = ditt radionummer.
För urkoppling tryck: #21#
Vill du att det först skall ringa i din fasta telefon innan samtalet kopplas vidare så slår du:
*61*069075XXXX*YY#. YY = den tid, mellan 5 till 60 sekunder, som du vill att det skall ringa i
den fasta telefonen innan samtalet kopplas vidare.
För urkoppling tryck: #61#
----------------------------------------------------------------Från mobiltelefon:
Se instruktioner för din mobiltelefon samt eventuella begränsningar beroende på mobilabonnemang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Information på nätet:
På www.westel.se finns Westéls GULA SIDOR för att allmänheten skall hitta ditt
radiotelefonnummer.

