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Dialog 3186
Analog telefon
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Installation

För dig som har
bråttom

Läs först om installationen på sid 5–9. Gå sedan till
snabbguiden på sidan 27.

Om du behöver
hjälp

Om du behöver hjälp, följ anvisningarna i Felsökning på sid 25.

Montering
*) Om du kopplar in Dialog
3186 i ett vanligt telefonjack
måste du använda en adapter.

Apparatsladdens stora
modularpropp sätts in i
vägguttaget.

9V
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Apparatsladd *)
Lursladd

Om du vill ta loss en sladd
trycker du in kontaktdonets
lilla fjäder med ett verktyg,
samtidigt som du drar
sladden utåt.

Skjut in sladdarnas kontaktdon i motsvarande uttag
på telefonen. Du hör ett litet klick-ljud när
kontaktdonet kommit riktigt på plats. Sätt sedan
nätadaptern i ett eluttag och apparatsladdens stora
modularpropp i ett modularuttag i väggen.
Placera lursladden i det långa spåret på telefonens
undersida (eller alternativt i det korta spåret). Vänd
apparatsladden uppåt vid bordsplacering och nedåt
vid väggplacering.

ANALOGUE

Dialog 3186 är gjord speciellt för att passa i Centrex-växlar, men den kan användas även som vanlig
telefon. Den största finessen med Dialog 3186 är de
många förprogrammerade Centrex-tjänsterna. För
att använda en tjänst trycker du bara en snabbvalsknapp! Om du inte vill använda Centrex-tjänsterna
kan du programmera om snabbvalsknapparna med
vanliga telefonnummer.
Dialog 3186 är en mångsidig telefon med flera
funktioner som underlättar ditt telefonerande och
spar värdefull tid.
Dialog 3186 har minnen för de tio senast slagna
numren. I den praktiska teckenrutan ser du numret
medan du slår det. Den kan också visa dina lagrade
nummer så att du kan kontrollera dem.
Dialog 3186 har en inbyggd nummerpresentatör.
Med hjälp av Dialog 3186 kan du se från vilket
telefonnummer ett samtal kommer innan du lyfter
på luren, om du har tjänsten Telia Nummerpresentation. Dialog 3186 är förberedd för att visa
även medflyttat nummer och svarsgruppsnummer.
En mycket praktisk fördel med Dialog 3186 är
headset-uttaget. När du har ett headset inkopplat
kan du telefonera med headsetet genom att bara
trycka headset-knappen!
Dessutom har Dialog 3186 en mängd andra finesser, såsom högtalare, reglerbar ringsignal, volymkontroll, sekretessknapp mm.

ANALOGUE

Introduktion

Vinkla sedan teckenrutan till önskat läge.

4

5

Bords- eller väggplacering

Bords- eller väggplacering
Du kan välja om du vill placera Dialog 3186 på bordet eller hänga
den på väggen med hjälp av de nyckelhålsliknande uttagen på baksidan.

Bordsplacering

I förpackningen medföljer två stycken fötter som du
måste montera på telefonen för att den ska stå
stadigt på bordet.
Gör så här:
1. Haka fast foten i spåret på telefonens undersida.

Väggmontering

1. Om du tidigare har använt Dialog 3186
på bordet, börja med att ta bort fötterna,
enligt beskrivningen på föregående sida.
2. För att luren ska hänga säkert vid väggplacering, måste du lyfta upp och vrida på
lurkroken ett halvt varv. Använd t.ex. en
penna för att lyfta upp lurkroken.
3. Tag en kopia av detta diagram, vrid det
medsols 90° och markera skruvarnas
placering genom papperet.
4. Sätt skruvarna på plats. I förpackningen
finns både skruvar och pluggar.
5. Häng upp Dialog 3186 på skruvarna.

133 mm

2. Tryck foten bakåt tills ett snäpp hörs.

3. Om du vill ha en mindre lutning på telefonen,
tryck på PRESS, så fälls foten ned en bit till.

Om du vill ta loss fötterna, dra dem hela vägen
uppåt.

Telefonens lutning går att
justera i två steg.
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8 mm

54 mm
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Ringsignalens ljudstyrka och klangfärg

Ställa klockan
Dialog 3186 har en inbyggd klocka. Förutom att visa aktuell tid,
används klockan för att visa när ett telefonnummer har inkommit i
nummerpresentatören (se sid 14).
Gör så här för att ställa klockan:
1. Håll Program nedtryckt i minst fyra sekunder
tills den första siffran börjar blinka.
2. Ställ i tur och ordning månad, dag, timmar och
minuter genom att i en följd trycka aktuella
siffror på knappsatsen.
Ex: Den 31 december klockan kvart i tio på kvällen
ställer du in genom att trycka 12312145.
I teckenrutan visas: 12-31 21:45.

Du kan ställa in ringsignalen med två omkopplare på höger sida.
Omkopplaren
använder du för att ställa
in ljudstyrkan i tre steg: stark, medel eller svag.
Omkopplaren
använder du för att ställa in
klangfärgen — från ljusare till mörkare ljud.

Istället för att trycka alla sifferknappar i en följd kan du flytta
markören med eller till önskad position, och sedan trycka
önskad siffra genom att använda knappsatsen.

3. Tryck Program för att lagra inställningarna.
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Vanlig telefonering

Vanlig telefonering
Ringa upp

När du ringer upp med Dialog 3186 kan du välja
mellan tre olika alternativ: luren, högtalaren eller
headset.

När det ringer

1. Lyft luren eller tryck eller Headset för att
svara.
Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller
trycka eller Headset.

Predial

Om du vill ringa ett långt och krångligt nummer
kan du slå numret på förhand, kontrollera det och
först därefter sända numret. Funktionen kallas
predial.
1. Låt luren ligga på.

Ringa upp med luren

1. Lyft luren.
2. Slå telefonnumret.
Avsluta samtalet genom att lägga på luren.
Ringa upp med högtalaren

1. Tryck . Lampan i knappen tänds.
2. Slå telefonnumret.
3. När du får svar, börja tala.
Avsluta samtalet genom att trycka .

Koppla inte heller in högtalaren eller headsetet.

2. Slå telefonnumret. Siffrorna visas i teckenrutan.
Kontrollera numret.
Om du skulle ha slagit fel nummer kan du ändra det. Flytta
markören med eller till den felaktiga siffran, tryck
för att
radera den och slå sedan den rätta siffran. Om du vill radera hela
numret, håll nedtryckt i minst fyra sekunder.

Ringa upp med headset
Headset medföljer ej. I Tekniska fakta på sid 25 finns beskrivet vilka
headset som du kan använda.

1. Koppla in ett headset i uttaget märkt Headset,
på telefonens vänstra sida.
2. Tryck på Headset-knappen. Lampan i knappen
tänds.
3. Slå telefonnumret.
Avsluta samtalet genom att trycka Headset.

Om headsetet är anslutet kopplas
det in istället för högtalaren.

3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren
och slår numret automatiskt.
Alternativt kan du lyfta luren och sedan trycka Dial.

Volymkontroll

Ställ in önskad volym genom att under samtalet
trycka eller . Volymen för luren, högtalaren
och headsetet ställer du in var för sig.
Volymen visas i teckenrutan, där varje volymsteg symboliseras av - -.

Växla mellan lur, högtalare och headset

Växla till luren: lyft luren.
Växla till högtalaren eller headsetet: tryck respektive
Headset. Om du har använt luren, lägg på den.
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Den inställda volymen sparas efter att du har
avslutat samtalet.
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Vanlig telefonering

Sekretessknapp

T-slinga bra för
hörselskadade

Repetera de tio senast slagna numren
Tryck när du inte vill att din samtalspartner ska
höra vad som sägs i ditt rum. Den kopplar bort
mikrofonerna i luren, högtalaren och headsetet.
Tryck igen när du vill koppla in mikrofonerna.
Kontrollampan i knappen visar när sekretessen är i
funktion.

De tio senast slagna telefonnumren lagras automatiskt i Dialog 3186.
Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget, kan du slå numret
på nytt.

Ringa upp

Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som
vill använda telespolen i sin hörapparat när de
telefonerar. Glöm inte att koppla hörapparaten i Tläge!

1. Tryck Redial. Det allra senast slagna numret visas
i teckenrutan.
2. Om du vill ringa upp något av de tidigare slagna
numren, bläddra till önskat telefonnummer med
. När du har nått det första numret, och alltså
inte kan bläddra längre till höger, hörs ett pip.
Om du vill bläddra till vänster igen, använd .
Om du trycker när du har det allra senast slagna numret
framme i teckenrutan, övergår du till viloläge (dvs endast datum
och tid visas). Om du då trycker en gång till på kommer du in i
nummerpresentatörens minne.

Om headsetet är anslutet kopplas
det in istället för högtalaren.

3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren
och slår numret automatiskt.
Alternativt kan du lyfta luren och sedan trycka Dial.
Det går inte att repetera nummer som fordrar paus, se sid 23.
Observera att det är de tio senast manuellt slagna numren som
repeteras. Snabbval kan inte repeteras på detta sätt.

Tips: Det är enkelt att skilja på numrena i
repetitionsminnet och i nummerpresentatörens
minne! Det är endast numrena i nummerpresentatörens minne som har tid och datum.

Radera ett av de
senast slagna
numren
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När du har ringt upp ett nummer i repetitionsminnet
och avslutat samtalet, visas numret i teckenrutan i
åtta sekunder. Under denna tid kan du radera det
genom att hålla nedtryckt i minst två sekunder.
För att radera ett nummer som inte redan visas i
teckenrutan, gör så här:
1. Tryck Redial.
2. Bläddra med och till det telefonnummer
som du vill radera.
3. När numret visas i teckenrutan, håll nedtryckt
i minst två sekunder. Numret raderas och nästa
nummer visas i teckenrutan.
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Repetera de tio senast slagna numren

Radera alla tio
senast slagna
nummer

Nummerpresentation

1. Tryck Redial.
2. Håll nedtryckt i minst åtta sekunder. Teckenrutan slocknar och återgår sedan till att visa
datum och tid.

Nummerpresentation
Vad är nummerpresentation?

Först måste du ha tjänsten Telia Nummerpresentation. Då kan den inbyggda nummerpresentatören i Dialog 3186 visa numret på den
som ringer innan du besvarar samtalet och visa vilka
som har ringt när du inte var hemma.

Så här fungerar
det

Strax innan det ringer visar teckenrutan från vilket
telefonnummer påringningen kommer. Numret,
samt tid och datum för påringningen lagras i
nummerpresentatörens minne, så att du kan läsa av
det vid ett senare tillfälle.
Om du besvarar samtalet visas numret i teckenrutan
tills du lägger på luren. Om du inte besvarar
samtalet visas numret i ca 30 sekunder efter den
sista ringsignalen.
Minnet rymmer upp till 30 telefonnummer. Vid fler
nummer kommer det äldsta att raderas automatiskt.
Har du PLUS-tjänsten Samtal väntar inkopplad? Det går tyvärr inte att
se numret på ett väntande (”påknackande”) samtal.

Visning av medflyttat nummer
och svarsgrupp
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Teckenrutan består av två rader. På den översta
raden visas den påringandes telefonnummer, och på
den undre raden visas datum och tid. Detta lagras i
sin helhet i nummerpresentatörens minne.

Om samtalet inte besvaras inom 65
sekunder lagras inget i minnet.

Telia Dialog 3186 är förberedd för s.k. tvånummervisning. Detta innebär att teckenrutan kan visa den
påringandes telefonnummer på den översta raden
och det medflyttade numret på den undre. I detta
fall syns alltså inte datum och tid i teckenrutan. Det
som lagras i nummerpresentatörens minne är den
påringandes nummer på översta raden samt datum
och tid.
Om du använder Centrex-tjänsten Svarsgrupp, visas
den uppringandes nummer på översta raden, och på
den undre raden visas * följt av svarsgruppsnumret.
Det som lagras i nummerpresentatörens minne är
den påringandes nummer på översta raden samt
datum och tid.
Om den uppringande har skyddat eller okänt nummer visas inget
nummer på den övre raden, utan endast svarsgruppsnumret på den
undre raden. I sådana fall lagras inget i minnet.

Bläddra bland de
senaste
påringningarna

När det har kommit in nya nummer i minnet visas
N i teckenrutan.
1. Tryck Received. Den senaste påringandes nummer visas tillsammans med datum och tid för
påringningen.
Om någon har ringt flera gånger, visas bara den senaste
påringningen samt en siffra som visar hur många gånger det har
ringt från det numret. Vid fler än 9 påringningar från samma
nummer, visas siffran 9.

Tips: Det är enkelt att skilja på
numrena i repetitionsminnet och i
nummerpresentatörens minne! Det
är endast numrena i nummerpresentatörens minne som har tid
och datum.

2. För att se de närmast föregående numren, tryck
en eller flera gånger. När du har nått det
äldsta numret, och alltså inte kan bläddra längre
till vänster, hörs ett pip.
Om du vill bläddra till höger igen, tryck .
Om du trycker när du har det senast inkomna numret framme i
teckenrutan, övergår du till viloläge (dvs endast datum och tid
visas). Om du då trycker en gång till på kommer du in i
repetitionsminnet.
Om teckenrutan visar ”SKYDDAT NR” kan det bero på att samtalet
kommer från ett hemligt nummer, en telefonautomat eller att den
påringande har begärt att hans nummer inte ska visas. Om teckenrutan
visar ”OKÄNT NR” kan det bero på att samtalet kommer från
utlandet, en annan teleoperatör än Telia eller från vissa mobiltelefoner.
I vissa Centrex-applikationer visas 999 istället för Skyddat nr/Okänt nr.
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Nummerpresentation

Ringa upp ett
nummer i
nummerpresentatörens minne

Centrex-tjänster eller snabbval
1. Tryck Received.
2. Bläddra fram det önskade numret med eller
på det sätt som beskrivs i föregående avsnitt.
3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren
och slår numret automatiskt.

Dialog 3186 är speciellt lämplig för dig som är Centrex-användare!
De olika tjänsternas koder är förprogrammerade i 20 stycken
snabbvalsminnen. Du trycker bara en enda knapp för att använda
tjänsten!
Om du inte vill använda Centrex-tjänsterna kan du
programmera om knapparna och använda dem som
vanliga snabbval, se sidan 22.
I Dialog 3186 finns 20 snabbvalsminnen men bara
10 snabbvalsknappar. I varje knapp finns ett övre
och ett undre minne. Med ett tryck på önskad
snabbvalsknapp kommer du åt det övre minnet,
med dubbeltryck på önskad snabbvalsknapp
kommer du åt det undre minnet.

Om headsetet är anslutet kopplas det in istället för högtalaren.
Alternativt kan du lyfta luren och sedan trycka Dial.

Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Numret
i teckenrutan slocknar efter 8 sekunder, men finns
kvar i påringningsminnet.
När du har ringt upp ett nummer i påringningsminnet, rekommenderar vi att du raderar numret, se
nästa avsnitt.

Radera ett nummer i nummerpresentatören

Radera alla nummer i nummerpresentatören
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När du har ringt upp ett nummer i nummerpresentatören och avslutat samtalet, visas numret i
teckenrutan i åtta sekunder. Under denna tid kan
du radera det genom att hålla nedtryckt i minst
två sekunder.
För att radera ett nummer som inte redan visas i
teckenrutan, gör så här:
1. Tryck Received.
2. Bläddra med och till det telefonnummer
som du vill radera.
3. När numret visas i teckenrutan, håll nedtryckt i minst två sekunder. Numret raderas och
nästa nummer visas i teckenrutan.

Centrexknapparna

I de flesta fall kopplar du in en tjänst med det övre
minnet i snabbvalsknappen och kopplar ur samma
tjänst med det undre minnet. När en tjänst är
inkopplad lyser lampan i knappen.
Generellt gör du så här för att använda en tjänst:
1. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att
använda tjänsten i det övre minnet, dubbeltryck för att använda tjänsten i det undre
minnet. Dialog 3186 slår numret i teckenrutan
automatiskt.
Alternativt kan du lyfta luren eller trycka Headset eller
du trycker snabbvalsknappen.

2. Avsluta genom att trycka
genom att lägga på luren.

innan

eller Headset eller

1. Tryck Received.
2. Håll nedtryckt i minst åtta sekunder. Teckenrutan slocknar och återgår sedan till att visa
datum och tid.
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Centrex-tjänster eller snabbval

Använda Centrextjänsterna

Centrex-tjänster eller snabbval

När en kod föregås av RR* tänds lampan och när
en kod föregås av RR# släcks lampan.

Snabbvalsknapp 4, övre minnet. Kod: *72*.

Snabbvalsknapp 1, övre minnet. Kod: 0133.

När det ringer på en anknytning kan du svara från
valfri anknytning, s.k. Call-Pick-Up. Tryck
C-P-U enskild, anknytningsnumret det ringer på, #.

Tryck TeleSvar avlyssn för att ringa upp och lyssna av
dina TeleSvar-meddelanden (se sid 24).

C-P-U grupp

TeleSvar avlyssn

TeleSvar

C-P-U enskild

TeleSvar avlyssn

Snabbvalsknapp 4, undre minnet. Kod: *70#.

TeleSvar in
TeleSvar in

Snabbvalsknapp 2, övre minnet. Kod: RR**21*0131#.

TeleSvar ur

Tryck TeleSvar in för att koppla över alla dina samtal
direkt till TeleSvar. Lampan i knappen tänds.

När det ringer till en i förväg definierad grupp
anknytningar inom Centrex-gruppen, kan du svara i
valfri anknytning inom gruppen. För att svara, gör
ett dubbeltryck på C-P-U grupp.

TeleSvar ur

Svarsgrupp logga in

Snabbvalsknapp 2, undre minnet. Kod: RR##21#.

Snabbvalsknapp 5, övre minnet. Kod: RR**75*.

Gör ett dubbeltryck på TeleSvar ur när du vill koppla
ur TeleSvar. Lampan i knappen släcks.

Man kan ha en svarsgrupp som betjänar inkommande samtal. För att öppna din anknytning för
inkommande anrop till svarsgruppen, tryck
Svarsgrupp logga in. Lampan i knappen tänds.

Medflyttning in
Medflyttning ur
C-P-U enskild
C-P-U grupp
Svarsgrupp logga in
Svarsgrupp logga ur
Återuppringning

Medflyttning in
Snabbvalsknapp 3, övre minnet. Kod: RR**21*.

Trepart

När du vill medflytta ditt telefonnummer till en
annan telefon, tryck Medflyttning in, önskat telefonnummer, #. Lampan i knappen tänds.

Pendla

Medflyttning ur

Svarsgrupp logga ur
Snabbvalsknapp 5, undre minnet. Kod: RR##75*.

För att stänga din anknytning för inkommande
anrop till svarsgruppen gör ett dubbeltryck på
Svarsgrupp logga ur. Lampan i knappen släcks.

Snabbvalsknapp 3, undre minnet. Kod: RR##21#.

Parkera samtal
Återta samtal

När du inte längre vill medflytta ditt telefonnummer, gör ett dubbeltryck på Medflyttning ur. Lampan i
knappen släcks.

Förfrågan
Återgå
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Centrex-tjänster eller snabbval

Centrex-tjänster eller snabbval

Återuppringning

Parkera samtal

Snabbvalsknapp 6, övre minnet. Kod: 5.

Snabbvalsknapp 9, övre minnet. Kod: RR*R*13#.

När du ringer upp ett nummer som är upptaget,
tryck Återuppringning in och lägg sedan på luren.
Telefonstationen bevakar det upptagna numret i 30
minuter. Du kan ha återuppringningar till flera
olika nummer samtidigt.

När du pratar med en person, och vill parkera
samtalet på din egen linje, tryck Parkera samtal.

Trepart

Återta samtal
Snabbvalsknapp 9, undre minnet. Kod: RR#*14#.

När du vill återta ett parkerat samtal, tryck Återta
samtal.

Snabbvalsknapp 7, övre minnet. Kod: 3.

När du vill tala med två personer samtidigt, gör så
här: Ring upp den ena personen, tryck Förfrågan
under pågående samtal, önskat telefonnummer,
vänta på svar och tryck sedan Trepart.
Pendla
Snabbvalsknapp 8, övre minnet. Kod: 2.

När du pratar med en person, och vill ringa upp en
tredje person, tryck Förfrågan och önskat nummer.
När du fått svar, tryck Pendla varje gång du vill
växla mellan samtalen.
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Förfrågan
Snabbvalsknapp 10, övre minnet. Kod: R.

Om du talar med en person och vill ringa upp en
tredje person, tryck Förfrågan för att parkera pågående samtal och slå sedan önskat telefonnummer.
Återgå
Snabbvalsknapp 10, undre minnet. Kod: 1.

Om du gör en förfrågan, och sedan vill avsluta det
pågående samtalet och fortsätta tala med den andra
personen, tryck Återgå. Du kan också trycka Återgå
om du gör en förfrågan till ett nummer som är
upptaget eller där ingen svarar.
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Centrex-tjänster eller snabbval

Programmera
om en snabbvalsknapp

Centrex-tjänster eller snabbval

1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck lagrar
numret i det övre minnet, dubbeltryck lagrar
numret i det undre minnet.
3. Det nummer som redan finns lagrat visas i
teckenrutan. Slå det nya telefonnumret. Det
gamla numret raderas då automatiskt.

Ringa upp med
snabbval

Alternativt kan du lyfta luren eller trycka Headset eller
du trycker snabbvalsknappen.

innan

2. Lyft luren när du får svar.

Det går också bra att lagra koder som innehåller *, # och R.
I teckenrutan visas * som , # som och R som .
För nummer som fordrar paus, följ anvisningarna på nästa sida.

4. Tryck Program.
5. Anteckna på snabbvalslistan (se fliken) vart
numret går.

1. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att
ringa upp numret i det övre minnet, dubbeltryck för att ringa upp numret i det undre
minnet. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och
slår numret i teckenrutan automatiskt.

Radera snabbval

1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att
radera numret i det övre minnet, dubbeltryck
för att radera numret i det undre minnet.
3. Det lagrade numret visas i teckenrutan.
4. Håll nedtryckt i minst två sekunder tills
numret försvinner.
5. Tryck Program.

Paus

Om du använder Dialog 3186 i en företagsväxel som inte är Centrex,
tänk på att ett fåtal företagsväxlar fordrar väntan på ny kopplingston
efter ”nollan” vid externa samtal. Om du använder Dialog 3186 i en
sådan växel, måste du lagra snabbval på följande sätt:

Programmera lampan i knappen
I varje snabbvalsknapp finns en lampa som kan tändas och släckas. Om
du programmerar om en snabbvalsknapp och vill att lampan ska tändas
måste du programmera RR* före numret/koden. Om du vill att
lampan ska släckas måste du programmera RR# före numret/koden.
Exempel: Du vill medflytta dina samtal till din sommarstuga som har
telefonnummer 123456. Lagra medflyttningen i det övre snabbvalet:
RR**21*123456#. Lampan kommer då att lysa när du aktiverar
medflyttningen med ett tryck på snabbvalsknappen. Lagra urkopplingen av medflyttningen i det undre snabbvalet: RR##21#.
Lampan kommer då att slockna när du kopplar ur tjänsten med ett
dubbeltryck på snabbvalsknappen.

Kontrollera lagrat nummer
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1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att
kontrollera numret i det övre minnet, dubbeltryck för att kontrollera numret i det undre
minnet.
3. Det lagrade numret visas i teckenrutan.
OBS! Tryck inte på några knappar när numret
visas, eftersom det då ändras!
4. Tryck Program.

Lagra endast själva telefonnumret — inte nollan! När du ska ringa upp
slår du nollan som vanligt, inväntar ny kopplingston och trycker sedan
på snabbvalsknappen.
Tyvärr går det inte att använda funktionen repetition av senast slagna
nummer i nämnda fall.
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Återgå till förinställningarna
För att radera alla inställningar du gjort och återgå
till förinställningarna, tryck RESET på telefonens
undersida med t.ex. spetsen av en penna. Då raderas
de snabbval du lagrat (och återgår till de förprogrammerade Centrex-tjänsterna), repetitionsminnet, nummerpresentatörens minne, klockan och
inställda volymer.

Strömavbrott
Vid strömavbrott fungerar den vanliga telefoneringen med luren som
vanligt. Allt som du har lagrat och ställt in finns kvar i minnet.
Efter strömavbrott bör du dock kontrollera att klockan går rätt.

Felsökning
1.

Lyssna av meddelanden i TeleSvar

Om Dialog 3186 fortfarande inte fungerar, gå vidare till nästa
punkt.

Först måste du ha tjänsten Telia TeleSvar. Med TeleSvar kan du sedan
ta emot meddelanden från dem som sökt dig och du ringer upp TeleSvar
för att lyssna av dem. Med Dialog 3186 blir det ännu enklare att använda TeleSvar! När det har kommit in meddelanden i TeleSvar lyser
den röda lampan TeleSvar och du ringer upp med en enda knapptryckning.

Lyssna av dina
TeleSvar-meddelanden

1. Den röda lampan TeleSvar lyser.
2. Tryck knappen TeleSvar avlyssn. Dialog 3186
kopplar in högtalaren och ringer upp TeleSvar
automatiskt.
3. Lyssna på dina meddelanden.
Om du vill lyssna via luren, lyft luren.
När du har ringt upp TeleSvar och lyssnat av dina
meddelanden slocknar lampan i knappen TeleSvar.
Programmera ett nummer som ska tända lampan
Du kan programmera en kod eller ett nummer, som varje gång det
inkommer tänder TeleSvars-lampan. Denna funktion kan vara
användbar om de koder som nu sänds i nätet för att tända lampan skulle
komma att ändras.
Gör så här för att lagra ett nummer:
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1.

Håll Program nedtryckt i 10 sekunder.

2.

Slå numret du vill lagra.

3.

Tryck Program.

Börja med att läsa bruksanvisningen. Kontrollera att du gör allt
rätt och att allt är riktigt inkopplat. Kontrollera eluttaget genom
att koppla in en lampa.

2.

Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och
telefoner. Om Dialog 3186 fungerar då, ligger felet hos övrig
utrustning.

3.

Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Dialog 3186. Om
telefonen fungerar är det troligen fel på Dialog 3186. Kontakta
den systemansvariga eller inköpsstället.

4.

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

Tekniska fakta
Uppfyller tillämpliga
EG-direktiv.
CTR 21:
Utrustningen har godkänts i
enlighet med rådets beslut 98/
482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det
allmänt tillgängliga kopplade
telenätet (PSTN). På grund av de
skillnader som finns mellan
telenätet i olika länder utgör
godkännandet emellertid inte i
sig självt en absolut garanti för
att utrustningen kommer att
fungera tillfredsställande vid
varje telenätsanslutningspunkt.
Om problem uppstår bör ni i
första hand kontakta leverantören
av utrustningen.

Centrex-telefon för bords- eller väggplacering. LCD teckenruta med 2
rader, 24 tecken i varje. Högtalare. Uttag för headset. Nummerpresentation med minne för 30 nummer: förberedd för visning av såväl
uppringandes nummer som medflyttat nummer och svarsgruppsnummer. TeleSvarsindikering, programmering av nummer för tändning av
TeleSvars-lampan. T-slinga. Sekretessknapp för lur, högtalare och
headset. Reglerbar tonringare. Volymkontroll för lur, högtalare och
headset. 20 förprogrammerade Centrex-tjänster (BGC), kan omprogrammeras som vanliga snabbval, varje minne vardera max 24 tecken.
Repetition av de tio senast slagna numren, vardera max 24 tecken.
Klocka: felvisning ±1 min/månad vid rumstemperatur. Apparatsladden
8-polig RJ45 i ena änden och 6-polig RJ11/12 i andra änden.
Nätadapter: 230 V AC/9 V AC 300 mA. Endast nätadapter med
modellbeteckningen A20930GC får användas.
Tvåtrådig inkoppling till telelinjen.
Följande headset kan användas:
• Dialog headset 100-familjen.
• Dialog headset 200-familjen.
Dimensioner: Bredd 195 mm, höjd 85 mm och djup 225 mm.
Vikt: Ca 785 g exkl. nätadapter och sladdar.
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QuickGuide in English

Snabbguide

Set clock

Using Centrex services

Ställa klockan

Använda Centrex-tjänsterna

Keep Program pressed until the first
digit is flashing. Enter month, date,
hours and minutes using the keypad.
Press Program.

Pressed desired one-touch button. One
press for upper memory, double
press for lower memory.

Håll Program nedtryckt tills första
siffran blinkar. Ställ månad, dag,
timmar och minuter med
sifferknapparna. Tryck Program.

Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett
tryck för övre minnet, dubbeltryck
för undre minnet.

Program a one-touch button
Calling

Programmera en snabbvalsknapp

Regular: Lift handset or press or
Headset.
Predial: Dial the number. Press Dial.

Press Program. One press for upper
memory, double press for lower
memory. Dial the new number. Press
Program.

Ringa upp

Vanligt: Lyft luren eller tryck eller
Headset.
Predial: Slå numret. Tryck Dial.

Tryck Program. Ett tryck för övre
minnet, dubbeltryck för undre
minnet. Slå det nya telefonnummret.
Tryck Program.

Volume

Checking stored numbers

Volym

Kontrollera lagrat nummer

Press Program. Press desired one-touch
button (one press for upper memory,
double press for lower memory). The
stored number is displayed. Press
Program.

Tryck

Press

or

.

Mute

Press

.

Redial the last ten numbers

Calling: Press Redial. Scroll with .
Press Dial.
Erasing one number: When the number
is displayed, keep pressed for at least
two seconds.
Erasing all numbers: Press Redial. Keep
pressed for att least eight seconds.
Caller ID

Scrolling: Press Received, the newest
number is displayed. To see previous
numbers, press .
Calling: Press Received. Scroll with .
Press Dial.
Erasing one number: Press Received.
Scroll with . Keep pressed for at
least two seconds.
Erasing all numbers: Press Received. Keep
pressed for at least eight seconds.
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Calling one-touch numbers

Press desired one-touch button (one
press for upper memory, double press
for lower memory).
Erasing one-touch numbers

Press Program. Press desired one-touch
button (one press for upper memory,
double press for lower memory). Keep
pressed for at least two seconds.
Press Program.
Listening to Voicemail messages

The lamp in TeleSvar is lit. Press
TeleSvar avlyssn. Listen to messages.
Finish with .
Revert to default settings

Press RESET on the bottom of the
telephone.

eller

.

Sekretess

Tryck

.

Tryck Program. Tryck önskad
snabbvalsknapp (ett tryck för övre
minnet, dubbeltryck för undre minnet). Det lagrade numret visas. Tryck
Program.

Repetition av de tio senast slagna
numren

Ringa upp snabbval

Ringa upp: Tryck Redial. Bläddra fram
numret med . Tryck Dial.
Radera ett nummer: När numret visas i
teckenrutan, håll nedtryckt i minst
två sekunder.
Radera alla nummer: Tryck Redial. Håll
nedtryckt i minst åtta sekunder.

Radera snabbval

Nummerpresentation

Bläddra: Tryck Received, senast inkommet nummer visas. För att se tidigare
inkomna nummer, tryck .
Ringa upp: Tryck Received. Bläddra med
. Tryck Dial.
Radera ett nummer: Tryck Received.
Bläddra med . Håll nedtryck i
minst två sekunder.
Radera alla nummer: Tryck Received.
Håll nedtryckt i minst åtta sekunder.

Tryck önskad snabbvalsknapp (ett
tryck för övre minnet, dubbeltryck för
undre minnet).

Tryck Program. Tryck önskad
snabbvalsknapp (ett tryck för övre
minnet, dubbeltryck för undre minnet). Håll nedtryckt i minst två
sekunder. Tryck Program.
Lyssna av TeleSvar-meddelanden

Lampan i TeleSvar lyser. Tryck TeleSvar
avlyssn. Lyssna på meddelandena.
Avsluta med .
Återgå till förinställningarna

Tryck RESET på telefonens undersida.
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