Sekretess:
Predial
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Snabbguide
Lagra
Lur på. Långt tryck på
. Slå telefonnumret.
.
Tryck önskat kortnummer (0–9). OK två gånger.

Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera
). Lyft luren (eller tryck ).
sista siffran:

eller

Telefonen som lätt jobbar hemifrån

Kontrollera

Repetition av de tio senast
slagna numren
Lur på.
. Bläddra bland numren med
Lyft luren (eller tryck ) för att ringa.

Telia Digit Multi

Kortnummer

.

Lur på. Långt tryck på önskat kortnummer (0–9).
Kontrollera. OK två gånger.
.

Namnval (telefonbok)
Lagra
Lur på. Långt tryck på . Slå telefonnumret inkl.
riktnummer. . Skriv namnet (OK för att gå till
.
nästa bokstav). .

Ringa upp
Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven och bläddra
med eller . Lyft luren (eller tryck ) för att
ringa.

Ringa upp
Lur på. Långt tryck på önskat kortnummer (0–9).
Lyft luren (eller tryck ) för att ringa.

Nummerpresentation
Ringa upp ett nummer i påringningsminnet
Lur på. Bläddra bland numren med
luren (eller tryck ) för att ringa.

Lur på. Bläddra med

Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven och bläddra
två gånger.
med eller .

Radera alla nummer

Lagra
Lur på.
. Slå telefonnumret. Gör ett långt tryck
på önskad snabbvalsknapp (M1–M2). OK två gånger.

Kontrollera

. Lyft

Radera ett nummer

Radera

Snabbval

eller

eller

.

två gånger. OK.

Lur på. Bläddra fram något nummer med
Långt tryck på
. Kort tryck på
.

eller

.

Telesvar
visas. Lur på. Bläddra fram ”TELESVAR” med
eller . Tryck och lyssna av meddelandena.
Tryck för att avsluta avlyssningen.

Lur på. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1–M2).
Kontrollera. OK två gånger.

Ringa upp
Lur på. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1–M2). Lyft
luren (eller tryck ) för att ringa.

Bruksanvisning

Översikt
Radera

Innehåll

Vid programmering: Bekräfta valet i teckenrutan
Vid lur av: Ring numret i teckenrutan
Sekretess
Telia Digit Multi

Ny påringning eller Telesvar
Det ringer

Volymkontroll för både lur
och högtalare
Högtalare

Bläddra uppåt resp. nedåt
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Mikrofon

= Linjen tagen.
= Telesvar.
= Batterierna svaga.
= VIP-nummer.

= Det visade numret är nytt.
= Det finns fler än en påringning från det visade numret.
Antal nya påringningar.

För dig som har bråttom
Läs först om installationen på sid 5-6. Gå sedan till
snabbguiden på baksidan av denna bruksanvisning.

Det visade numret är ett påringande nummer.
123456789 # paus R

TOT ANT SAMT 07
TOT ANT SAMT 07 = Det finns sju nummer i påringningsminnet.
UPPRINGT = Det visade numret är ett av de senast slagna numren.
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Vi gratulerar dig till din
Telia Digit Multi!

Så här installerar du Telia
Digit Multi
Batterier
Börja med att sätta i batterierna.
Byta batterier
i
När batterierna börjar bli urladdade blinkar
teckenrutan. Jacka ur telefonen innan du byter.
Om du gör bytet snabbt hinner de lagrade numren
inte försvinna.

Inkoppling

Batteriluckan sitter på undersidan. Observera markeringarna
för batteriernas polaritet.

Telia Digit Multi är en praktisk högtalartelefon med ett antal funktioner som
underlättar ditt telefonerande.
Telia Digit Multi har minnen för de tio senast slagna numren, för 70 namnval i
telefonboken, två snabbval och tio kortnummer. Det kan spara mycket tid åt dig!
I teckenrutan ser du numret medan du slår det. Den kan också visa dina lagrade
nummer så att du kan kontrollera dem innan du ringer.
Om du har beställt tjänsten Telia Nummerpresentation kan du se från vilket telefonnummer ett samtal kommer innan du lyfter på luren,
Om du har beställt tjänsten Telia Telesvar (och ställt in den för avisering) kan du
se när du har fått meddelande i Telesvar.

Headset säljs
separat.

Dessutom har Telia Digit Multi många andra finesser, såsom t.ex. klocka, volymkontroll, reglerbar ringsignal och möjlighet att använda headset.

För dig som har Centrex
Nummerpresentation och Telesvar fungerar även i Centrex. Närmare information finns på sid 13.
Om du vill ta loss en sladd trycker
du in kontaktdonets lilla fjäder
samtidigt som du drar sladden
utåt.

4

5

Ställ in ringsignalens ljudstyrka

Övriga menyval

Med omkopplaren på undersidan reglerar du ringsignalens ljudstyrka. Det finns tre steg: avstängd,
svag signal och stark signal.

I den meny där du ställde klockan finns många
andra val. I de flesta fall fungerar grundinställningarna bäst. Du behöver alltså inte göra några
ändringar!
två
Du kommer till menyn genom att trycka
gånger i snabb följd. När du sedan trycker flera
gånger kommer du till ett antal val i följande ordning. Bekräfta ett val genom att trycka OK.

Ställa klockan
Telia Digit Multi har en inbyggd klocka. Förutom att
visa aktuell tid kan den visa vilken tid en påringning
kom (se sid 10).
1. Låt luren ligga på.
2. Tryck två gånger i snabb följd på
tan visar ”TELEFONBOK”.
3. Bläddra med

eller

. Teckenru-

tills ”TID/DATUM” visas.

4. Tryck OK.
5. Ställ timmar (som blinkar) med
OK för att gå till nästa punkt.

eller . Tryck

6. Fortsätt att ställa följande på samma sätt:
• minuter (tiotal)
• minuter (ental)
Årtalet visas inte i teckenrutan
• månad
när den är i viloläge, men du
• datum
måste ställa in rätt årtal för att
• årtal (tiotal)
den inbyggda kalendern ska
• årtal (ental)
fungera korrekt.
7. När du har ställt årtal (ental) och tryckt OK,
börjar ytterligare ett val att blinka. Du kan välja
med om du vill att veckodagen ska visas eller
inte:
• –: veckodagen visas inte (grundinställning)
• en siffra (0=sön, 1=mån, 2=tis osv): veckodagen visas
8. Tryck

1. TELEFONBOK
Se sid 14.
2. DATUMFORMAT
I Sverige används normalt ”DD/MM”.
3. TIM-FORMAT
I Sverige används normalt ”24 TIM”.
4. R-TID
I Sverige används alltid ”R-TID 100 MS”. Ändra
alltså inte!
5. SPRÅK
Språket i teckenrutan ska alltid vara ”SVENSKA”.
Ändra alltså inte!
De övriga valen ändrar inte bara språket, utan
även telefonens tekniska egenskaper, så att den
kanske inte uppfyller kraven för det svenska telefonnätet.
6. TID/DATUM
Se föregående sida.
7. LCD KONTRAST
De allra flesta vill att teckenrutan ska ha ”HÖG
KONTRAST”.

när du är klar.

9. Klockan är nu ställd och teckenrutan visar tid
och datum, dvs är i viloläge.
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Vanlig telefonering

Rätta felslaget nummer
Radera sista siffran:

Sekretess
Tryck under ett samtal när du inte vill att din
samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum.

Ringa upp på vanligt sätt

Tryck

Lyft luren. Slå telefonnumret.
Avsluta samtalet genom att sätta tillbaka luren.

”SEKRETESS” visas i teckenrutan när mikrofonen är
bortkopplad.

Ringa upp med ”predial”

Samtalstid

Slå telefonnumret. Kontrollera det. Lyft luren.

Samtalstiden börjar räknas 15 sekunder efter att
du slog den sista siffran.

Använda högtalaren

När du får ett samtal räknas tiden från det du lyfte
luren.

.

När som helst kan du trycka
högtalaren.
Observera!
När du avslutar ett samtal, var
noga med att kontrollera att
i teckenrutan
symbolen
slocknar som tecken på att linjen
inte längre är tagen!

för att koppla in

Lyft luren för att fortsätta samtalet i den, eller
tryck för att avsluta samtalet.
För att gå från luren till högtalaren, tryck
sätt sedan tillbaka luren.

och

Ringa upp på vanligt sätt med högtalaren
. Slå telefonnumret.
Ringa upp med ”predial” med högtalaren
Slå telefonnumret. Kontrollera det. .

Headset
Du kan koppla in ett headset på undersidan. Headset säljs separat – fråga försäljningspersonalen
vilket som passar.
Headsetet kopplar bort högtalaren och ersätter
den. Du ska alltså följa anvisningarna i föregående
avsnitt för att telefonera med ett heaset.

Volymkontroller

igen när du åter vill koppla in mikrofonen.

Om du vill att samtalstiden ska
räknas från en annan tidpunkt,
t.ex. när du får svar, tryck då
.

Exempel: 23 min och 10 s visas så här: ”23–10”

Repetition av det allra senast slagna
numret
Det senast slagna telefonnumret lagras automatiskt i Telia Digit Multi. Om du t.ex. inte får svar
eller om det är upptaget, kan du slå hela numret
på nytt enbart genom att lyfta luren (eller trycka
) och trycka
.

Repetition av de tio senast slagna
numren
Gör så här: Låt luren ligga på.
. Bläddra bland
numren med eller . Lyft luren (eller tryck )
för att ringa det nummer du har bläddrat fram.
Om du istället vill radera det nummer du har
två gånger.
bläddrat fram, tryck
nedtryckt
Om du vill radera alla nummer, håll
igen för att
tills ”RADERA ALLT?” visas. Tryck
bekräfta.

Volymkontrollerna
är märkta + (starkare) och
– (svagare). De reglerar ljudet i både luren och
högtalaren – om du talar i luren regleras ljudet i
denna, om du använder högtalaren regleras ljudet i
denna.
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Nummerpresentation

Lägga in ett nummer i telefonboken

Först måste du beställa tjänsten Telia Nummerpresentation.

Om du vill lägga in ett nummer i telefonboken, gör
så här:
Lur på. Bläddra fram numret med
tryck på . Skriv namnet. . .

eller . Långt

Telia Digit Multi visar numret på den som ringer.
Om numret (inkl. riktnummer) finns lagrat i telefonboken visas även namnet.

Närmare beskrivning på hur du skriver ett namn
finns på sid 14.

Du kan också se vilka som har ringt när du inte var
hemma. Upp till 76 påringningar lagras.

Radera ett nummer
Gör så här: Lur på. Bläddra med
gånger. OK.

Bläddra bland påringningarna
Du kan se att det har kommit nya påringningar
genom att kontrollampan under symbolen
blinkar. Teckenrutan visar t.ex. ”N03” längst upp
till höger när det kommit tre stycken nya påringningar (inkluderar inte de påringningar du har besvarat).

eller

.

två

Radera alla nummer
Gör så här: Lur på. Bläddra fram något nummer
med eller . Håll
nedtryckt tills ”RADERA
ALLT?” visas. Tryck
igen för att bekräfta.

Längst ned i teckenrutan visas det totala antalet
lagrade påringningar, t.ex. ”TOT ANT SAMT 07”
(inkluderar även de påringningar du har besvarat).
visar den senaste,
äldsta.

visar den

När du vill bläddra bland påringningarna, låt luren
ligga på och tryck eller . Du ser telefonnummer, datum och tid för varje påringning. Om ”N”
visas har du inte sett numret tidigare.
Om numret (inkl. riktnummer) finns i telefonboken, visas namnet på den understa raden.

Ringa upp ett nummer i
påringningsminnet
Gör så här: Lur på. Bläddra med eller . Lyft
luren (eller tryck ) för att ringa det nummer du
har bläddrat fram.
Ett annat sätt: Lur av. Bläddra med

10

eller

. OK.
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Telesvar

För dig som har Centrex
Så här fungerar det

Nummerpresentation

Om du har beställt tjänsten Telia Telesvar och
ställt in den för meddelandeindikering, kan du se
när det har kommit in meddelanden.

Fungerar på det sätt som beskrivs på sid 10. Alla
externa nummer inleds med siffrorna 00.

Då börjar nämligen kontrollampan under symboblinka och teckenrutan visar symbolen .
len

Telesvar

Lyssna av dina Telesvarsmeddelanden
1. Symbolen

Fungerar på det sätt som beskrivs på föregående
sida.

visas i teckenrutan.

2. Låt luren ligga på och bläddra med
tills teckenrutan visar ”TELESVAR”.

eller

3. Tryck . TeleSvar rings upp automatiskt och
du kan lyssna i högtalaren. Följ därefter bruksanvisningen för Telesvar.
4. Tryck

när du har lyssnat färdigt.

Efter avlyssningen
När du har ringt upp Telesvar på det sätt som bei
skrivs i föregående avsnitt slocknar symbolen
teckenrutan.
Men om du har ringt upp Telesvar på något annat
sätt, kvarstår . Då kan du släcka symbolen så
här:
Lur på. Bläddra fram ”TELESVAR” med
två gånger. OK.
Tryck

12
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13

70 namnval i telefonboken

Endast de första 13 siffrorna i numret visas. Om det finns fler
visas en högerpil på understa raden. För att se de sista siffrorna
tryck eller (beroende på i vilken riktning du bläddrar).

Du kan slå dessa nummer genom att bläddra fram
namnet med hjälp av namnets begynnelsebokstav.

Ringa upp med namnval

Lagra ett namnval

1.

Låt luren ligga på.

2.

Gör ett långt tryck på
tills ett streck visas i teckenrutan.

3.

Slå telefonnumret inkl.
riktnummer.

4.

Tryck . Ett streck visas på
understa raden.

5.

Skriv namnet.

6.

Tryck
.

och avsluta med

Istället för punkt 2 kan du använda menyn, se sid 7.

R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.
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Gör så här: Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven
och bläddra med eller . OK.

Telia Digit Multi kan lagra minst 70 namn (max. 16
bokstäver) i sin telefonbok tillsammans med deras
telefonnummer (max. 20 siffror).

När det kommer ett samtal från något av numren,
kommer även namnet att visas.

Detta är en förkortad beskrivning. Nedan finns en detaljerad
beskrivning:

Kontrollera namnval

Gör så här: Lur på. Långt tryck på . Slå telefonnumret inkl. riktnummer. . Skriv namnet. . .

Om du vill kunna bläddra genom
hela listan över namnval, inte
bara med en viss begynnelsebokstav, skriv ingen bokstav innan du
börjar bläddra.

Gör så här: Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven och
bläddra med eller . Lyft luren (eller tryck ).

Radera ett namnval
Gör så här: Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven
två gånger.
och bläddra med eller .

Ändra ett namn
Du skriver bokstäverna i ett namn genom att
trycka på motsvarande sifferknapp en eller
flera gånger.

Gör så här: Lur på. . Skriv begynnelsebokstaven
och bläddra med eller . Långt tryck på . Ändra namnet (se rutan på föregående sida).

Det går inte att ändra numret
(utom genom att först radera
den första bokstaven i namnet
).
genom att trycka

Exempel: Du skriver E genom att trycka två
gånger på siffran 3.
Tryck sedan OK och skriv nästa bokstav. Tryck
om du vill backa.
______
Följande kan hjälpa dig att hitta speciella
tecken.
Under knapp 1: 1 . , ? ! – ” ’ ( )
Under knapp 2: bl.a. Å och Ä
Under knapp 6: bl.a. Ö
Under knapp 0: 0 + & @ / $ %
OK två gånger: mellanslag
Vi rekommenderar att du lagrar numren inkl. riktnummer. Det har du nytta av vid nummerpresentation, se sid 10.

VIP-nummer
Vill du att samtal från vissa nummer i telefonboken ska ge en speciell ringsignal (ett pip-pip-ljud
mellan ringningarna)? Då ska du göra på följande
sätt.

Gör på samma sätt, om du vill ta
bort VIP-märkningen.

Låt luren ligga på. . Skriv begynnelsebokstaven och
bläddra med eller till önskat nummer. Håll ned
OK tills ”VIP” visas till vänster på övre raden. Släpp
upp knappen. Gör ett kort tryck på OK.
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Snabbval

Kortnummer
Telia Digit Multi har två snabbvalsminnen (M1–
M2) som kan lagra dina vanligaste telefonnummer
(max. 20 siffror). När du ringer upp behöver du
bara trycka på en enda knapp.

Telia Digit Multi har tio kortnummer (0–9) som
kan lagra dina vanligaste telefonnummer (max. 20
siffror). När du ringer upp behöver du bara göra ett
långt tryck på en enda knapp.
Kortnummer: Nummer
med många siffror ersätts
av en enda siffra. .

Snabbval: Många knapptryckningar ersätts av en
enda knapptryckning.
Om du slår fel kan du radera den
sista siffran genom att trycka
.
Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i samma snabbval, raderas detta automatiskt.

R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.

Lagra

Lagra

Gör så här: Låt luren ligga på. Slå telefonnumret *).
Gör ett långt tryck på önskad snabbvalsknapp
(M1–M2) tills ”LAGRAT” visas. Tryck OK två gånger.

Gör så här: Låt luren ligga på. Långt tryck på
till
en pil visas i teckenrutan. Slå telefonnumret. .
Tryck önskat kortnummer (0–9). Tryck OK två
gånger.

*) Istället för att slå telefonnumret kan du bläddra fram ett
slaget nummer eller ett nummer från påringningsminnet
(se sid 9 resp. 10).

Kontrollera lagrat nummer
Gör så här: Låt luren ligga på. Tryck önskad snabbvalsknapp. Tryck OK två gånger.

Gör så här: Låt luren ligga på. Gör ett långt tryck
på önskat kortnummer. Tryck OK två gånger.
Endast de första 13 siffrorna visas.

Endast de första 13 siffrorna visas.

Ringa upp

Ringa upp

Gör så här: Gör ett långt tryck på önskat kortnummer (0–9) tills telefonnumret visas. Lyft luren (eller
tryck ). Telia Digit Multi slår numret automatiskt.

Gör så här: Lur på. Tryck den önskade snabbvalsknappen (M1–M2). Lyft luren (eller tryck ).
Ett annat sätt: Lur av. Tryck den önskade snabbvalsknappen
(M1-M2).
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Kontrollera lagrat nummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Om du slår fel kan du radera den
sista siffran genom att trycka
.
Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i samma kortnummer, raderas detta automatiskt.

R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.

M1.
M2.
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Felsökning
1.

Quick Guide in English
Börja med att läsa bruksanvisningen. Kontrollera att du gör
allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. Kontrollera att du
har färska batterier. Se till att du har beställt Telia Nummerpresentation och Telia Telesvar, om du använder dessa
tjänster.
Om Telia Digit Multi fortfarande inte fungerar, gå vidare
till nästa punkt.

2.

Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Telia Digit Multi fungerar då, ligger
felet hos övrig utrustning.

3.

Koppla in en felfri telefon i jacket istället för Telia Digit
Multi. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Telia
Digit Multi. Kontakta inköpsstället.

4.

Fungerar inte heller den felfria telefonen i jacket, är det
troligen fel på din telefonledning.

Language

Abbreviated numbers

Do not switch to English, since the
language setting also affects the technical properties of the telephone.

Storing

Set time and date

Checking

On-hook. Press
in quick succesion. ”TELEFONBOK” is displayed. Scroll to ”TID/DATUM” using
or . OK. Set hours using or . Press OK to
when time and
continue to next item. Press
date are set.

Mute:
Predial

.

Vid nummerslagning och lagring
av nummer kan du lägga in en
paus (2,5 s) genom att trycka
. Det kan du ha nytta av vid
externa samtal i vissa företagsväxlar.

or

Allmänt: Högtalartelefon för bordsplacering. Tonval. LCD teckenruta. Reglerbar tonringare, avstängbar. Klocka. Möjlighet att
ansluta headset.

Telephone book

Funktioner: Predial. Volymkontroller för lur och högtalare.
Sekretess. Visning av samtalstid.

On-hook. Long press on . Dial number, including
area code. . Write name (press OK to proceed to
.
next letter). .

Minnen: Telefonbok med minst 70 namnval, max 16 bokstäver
och 20 siffror vardera. Två snabbval och tio kortnummer med
vardera max 20 tecken. Repetition av det senast manuellt
slagna numret med max 32 tecken, av de tio senast slagna
numren med max 20 tecken/nummer. Telia Nummerpresentation med minne för 76 nummer. VIP-signal.
Tjänster: Telia Telesvar meddelandeindikering. Förberedd för
Centrex.
Batterier: 4 st 1,5 V batterier av typ LR03 (amerikansk standard
AAA). Använd alkaliska batterier för längsta drifttid.
Inkoppling: Parallell inkoppling till linjen med internationellt
kopplad (triangelmärkt) sladd.
Dimensioner: Bredd 174 mm, höjd 169 mm och djup 160 mm.
Vikt: Ca 600 g (inkl. sladdar och batterier).
Denna telefon är avsedd att anslutas till det analoga allmänt
tillgängliga kopplade telenätet i Sverige.
Härmed intygar 20:20 Mobile AB att denna telefon står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
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Redial ten last numbers
On-hook.
. Scroll to desired number using
. Lift handset (or press ) to call.

On-hook. Long press on desired abbreviated number
(0–9). Check. OK twice.

Calling
On-hook. Long press on desired abbreviated number
(0–9). Lift handset (or press ) to call.

Caller ID

On-hook. Dial. Check number (to erase last digit:
). Lift handset (or press ) to call.

Tekniska fakta

On-hook. Long press on
. Dial.
. Press desired
abbreviated number (0–9). OK twice.

Storing

Calling
On-hook. . Press first letter of name and scroll
using or . Lift handset (or press ) to call.

Erasing
On-hook. . Press first letter of name and scroll
twice.
using or .

Calling a stored number
On-hook. Scroll using
) to call.

or

. Lift handset (or press

Erasing one number
On-hook. Scroll using

or

.

twice. OK.

Erasing all numbers
On-hook. Scroll to any number using
. Short press on
.
press on

or

. Long

Voice mail
If you are a subscriber to the service Telia Telesvar
(=Voice Mail), incoming messages are indicated by
.
the symbol
On-hook. Scroll to ”TELESVAR” using or . Press
and listen to the messages through the loudspeaker.
Press to finish listening.

One-touch numbers
Storing
On-hook. Dial number. Long press on desired onetouch key (M1–M2). OK twice.

Checking
On-hook. Press desired one-touch key (M1–M2).
Check. Press OK twice.

Calling
On-hook. Press desired one-touch key (M1–M2). Lift
handset (or press ) to call.
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