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Dansk - Brugsanvisning til GN 1000 Remote Handset Lifter
Tak, fordi du valgte GN 1000 Remote Handset Lifter (RHL) fra GN Netcom, som vil sikre, 
at du får det fulde udbytte af GN Netcoms trådløse produkter. GN 1000 RHL er designet 
specielt til brug sammen med GN Netcoms trådløse produkter.

Denne brugsanvisning indeholder information og vejledning om montering, brug og 
vedligeholdelse af GN 1000 RHL og omfatter følgende afsnit:

• Om GN 1000 RHL
• Montering og kontrol af montering
• Funktioner og brugertilpasning
• Sådan foretages og besvares opkald
• FAQ – Ofte stillede spørgsmål
• Brug og sikkerhed

A Tilslutningsledning G Opkaldssensor
B Online-indikator H Klæbepuder
C Knap til justering af løftearmens højde I Ekstern indgang (på bagsiden) 
D Løftearm (justerbar; 2 positioner) J Knap til justering af opkaldssensorens 

følsomhed (på bagsiden)
E Kabinet K Knap til justering af opkaldssensorens 

følsomhed (på bagsiden)
F Platform L AUX-stik

Tilbehør til GN 1000 RHL
m) Ekstern opkaldssensor
n) Burrelukke
o) Adapter-sæt (se instruktioner i adapter-sæt po-

sen)

Om GN 1000 RHL7
Når GN 1000 RHL monteres på telefonen, løfter og sænker den mekanisk telefonens 
håndsæt og kommunikerer med dit headset. Det giver dig mulighed for at besvare og 
afslutte samtaler, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord.

Montering og kontrol af montering
Montering af GN 1000 RHL består i at fi nde og forberede monter-
ingsstedet samt anbringe platformen. Det gøres på følgende måde:  

1. Tag GN 1000 RHL ud af emballagen, og fjern omslaget fra platfor-
men.

2. Platformen skal monteres på telefonen, der hvor røret ligger og så 
tæt som muligt ved håndsættets højttaler.

3. Sørg for, at platformens overkant fl ugter som vist på illustra-
tionen.

4. Fjern beskyttelsesfi lmen fra klæbepuderne på undersiden af plat-
formen.

 Bemærk: Klæbepuderne klæber fast til enhver overfl ade, de kom-
mer i berøring med. Sørg for, at du er sikker på hvor klæbepud-
erne skal sidde, før de fastgøres.

5. Sæt platformen godt fast på telefonen ved hjælp af klæbepud-
erne. Den skal sidde så tæt som muligt ved håndsættets højt-
taler.

 Bemærk: Brug burrelukke, hvis det ikke kan lade sig gøre at sætte 
platformen fast med klæbepuderne.
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6. Anbring opkaldssensoren midt på telefonens højttaler.
 Bemærk: På de fl este telefoner sidder højttaleren under hånd-

sættet. Få nogen til at ringe til dig, hvis du er usikker på, hvor 
højttaleren er placeret, og læg mærke til, præcist hvorfra ringe-
tonen kommer.

7. Sæt tilslutningsledningens AUX-stik ind i AUX-indgangen i bun-
den af baseenheden til dit trådløse headset.

Når du har monteret GN 1000 RHL, bør du kontrollere, at det fun-
gerer korrekt. Det gøres på følgende måde:

1. Sæt dit trådløse headset i headsetposition ved at trykke på 
multifunktion/linje-knappen på det trådløse headset eller re-
mote-enheden.

 Hvis GN 1000 RHL fungerer korrekt, vil løftearmen løfte hånd-
sættet, og du hører en klartone i headsettet.  

2. Hvis du ikke hører nogen klartone, indstilles løftearmens højde 
med justeringsknappen. Løftearmen justeres opad med + og 
nedad med -.

 Bemærk: Hvis du stadig ikke hører en ringetone, træk løftear-
men ud fra dens nuværende position.

Funktioner og brugertilpasning
Online-indikator
Online-indikatoren lyser, når håndsættet er løftet, og der er en klar-
tone; og den blinker konstant, når opkaldssensoren er deaktiveret.

Justering af opkaldssensorens følsomhed
Opkaldssensoren registrerer, når telefonen ringer, og er fabriksind-
stillet, så den passer til de fl este standardtelefoner. Opkaldssensoren 
skal dog evt. justeres for at kunne registrere mindre almindelige rin-
getoner. Opkaldssensorens følsomhed kan øges eller mindskes ved 
hjælp af justeringsknappen bag på enheden.   
Opkaldssensoren er korrekt indstillet, hvis online-indikatoren lyser, 
når telefonen ringer. Få nogen til at ringe til dig, hvis online-indikatoren ikke lyser, når 
telefonen ringer, og justér opkaldssensorens følsomhed ved at dreje justeringsknappen 
med uret, indtil online-indikatoren lyser.  

Hvis du uden held har forsøgt at øge opkaldssensorens følsomhed, monteres den 
eksterne opkaldssensor på følgende måde: 
1. Sæt den eksterne opkaldssensors stik i den eksterne indgang i GN 1000 RHL.
2. Fjern beskyttelsesfi lmen fra den eksterne opkaldssensor, og fastgør opkaldssenso-

ren så tæt som muligt ved telefonens højttaler.
3. Justér opkaldssensorens følsomhed, hvis online-indikatoren ikke lyser, når tele-

fonen ringer. 

Sådan foretages og besvares opkald
Når du vil besvare et opkald, skal du trykke på multifunktion/linje-
knappen på det trådløse headset eller på remote-enheden. Herefter 
løfter GN 1000 RHL automatisk håndsættet og stiller samtalen igen-
nem. 
Når du vil afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktion/linje-
knappen på det trådløse headset eller på remote-enheden. Herefter 
sænker GN 1000 RHL automatisk håndsættet igen og afslutter 
samtalen. 
Bemærk: Når du anvender telefonen som højttalertelefon f.eks. i 
forbindelse med konferenceopkald, skal opkaldssensoren deakti-
veres ved at trykke på opkaldssensorens on/off-knap. Online-indi-
katoren blinker, når opkaldssensoren er deaktiveret. 
Når du er færdig med at bruge telefonen som højttalertelefon, akti-
verer du opkaldssensoren ved at trykke på on/off-knappen igen.

GN1000_contents.indd   46-47 11-03-2003, 14:16:40



48 49

FAQ – Ofte stillede spørgsmål
GN 1000 RHL løfter ikke håndsættet.
• Kontrollér kabelforbindelsen til det trådløse produkt.
• Sørg for, at det trådløse produkt får strøm.
• Check at headset/fjernenhed er opladt.
• Check at løftearmen er indstillet korrekt til din telefon.
• Det kan være nødvendigt at trække løftearmen ud ved brug på visse telefoner.

Der er ingen klartone, når håndsættet løftes.
• Kontrollér, at headsettet er sat i headsetposition.
• Kontrollér løftearmens højde. Den skal muligvis øges lidt.
• Afhængigt af omstillingsbordets konfi guration i virksomheden, kan der være behov 

for, at den, der er ansvarlig for telefonsystemet, involveres.

Der høres et ringesignal i headsettet, selvom telefonen ikke ringer. 
• Opkaldssensoren modtager elektronisk støj. Flyt telefonen længere væk fra elek-

tronisk udstyr som computerskærme eller skrivebordslamper med lysstofrør.
• Nedsæt opkaldssensorens følsomhed ved at dreje justeringsknappen mod uret.

Der er ikke noget ringesignal i headsettet eller fra bæreenheden, selvom telefonen 
ringer.
• Opkaldssensoren kan være blevet deaktiveret. Kontrollér, at online-indikatoren ikke 

blinker. Tryk på opkaldssensorens on/off-knap, hvis online-indikatoren blinker.
• Opkaldssensoren er ikke placeret over telefonens højttaler. Stil på opkaldssensoren, 

indtil den er placeret korrekt.
• Opkaldssensorens følsomhed er indstillet for lavt. Få nogen til at ringe til dig, og 

justér opkaldssensorens følsomhed ved at dreje justeringsknappen, indtil online-indi-
katoren begynder at lyse.

Når telefonens eksterne højttaler bruges, fortæller headsettet/bæreenheden, at tele-
fonen ringer, selvom det ikke er tilfældet.
• Deaktivér opkaldssensoren ved at trykke på on/off-knappen. Når opkaldssensoren er 

slået fra, blinker online-indikatoren konstant. Aktivér opkaldssensoren ved at trykke 
på on/off-knappen, når du er færdig med at bruge telefonen som højttalertelefon.

Den eksterne opkaldssensor er tilsluttet, men GN 1000 RHL registrerer stadig ikke 
telefonens ringetone.
• Prøv at skrue op for telefonens lydstyrke. I brugsanvisningen til telefonen kan du 

læse, hvordan det gøres.

Brug og sikkerhed
Læs disse brugs- og sikkerhedsanvisninger grundigt, da de indeholder vigtige oplys-
ninger om brugen af produktet. Gem denne brugsanvisning til senere brug.

• Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-
direktivet (99/5/EF). GN Netcom A/S erklærer herved, at dette produkt er i overens-
stemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/
EF. Læs mere på http://www.gnnetcom.com 

• Vi anbefaler, at du nøje følger anvisningerne og anvender produktet som beskrevet i 
denne brugsanvisning.

• Sørg for, at produktet er forbundet korrekt med et trådløst GN Netcom-headset.
• Sørg for, at der ikke er noget, der hindrer løftearmens bevægelse.
• Produktets løftearm er kun beregnet til brug med telefonens originale håndsæt. 
• Forsøg aldrig selv at skille produktet ad. Garanti bortfalder ved forsøg på at skille 

produktet ad. Ingen af de indvendige dele kan udskiftes eller repareres af brugerne 
selv.  

• Undgå, at produktet udsættes for regn eller andre former for væske.

Kontakt venligst forhandleren, eller besøg http://www.gnnetcom.com, hvis du har 
spørgsmål om produktet.
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