
Andvändarmanual DE915/DE935

1. Introduktion

Vi vill gratulera er till er nya 
mottagare/sökare. Vid köp 
av din nya Swissphone 
DE935 har ni valt en 
produkt av hög kvalitet. 
Den tre-knappstyrda Swiss-
phone DE935-enheten 
är en anmärkningsvärd 
produkt tack vare kombina-
tionen av attraktiv design, 
goda flexibilitet och höga 

kvalitet. Det finns flera olika konfigurationer tillgäng-
liga för din DE935, så vissa funktioner som beskrivs 
i denna manual finns kanske inte tillgänglig på din 
enhet. Denna manualen innehåller information som 
ska hjälpa dig använda din enhet till sin optimala 
förmåga, ha den därför alltid nära till hands. Vi 
hoppas att du kommer tycka om att läsa den här 
manualen och att använda din Swissphone DE935.

2. Första stegen

Installera batteri
Använd antingen ett Alkaliskt eller återuppladd-
ningsbart AA-batteri. Sätt försiktigt i batteriet bak på 
enheten och kontrollera att kontaktytorna ligger an 
innan du sätter tillbaka batteriluckan. Enheten startar 
automatiskt upp då batteriet har installerats korrekt, 
och kommer då att utföra ett uppstartstest. När upp-
startstestet är klart anger du först vilken typ av batteri 
du installerat. Se kapitlet ”Ladda batteri/strömförsörj-
ning” för mer information.

Sätt igång enheten
För att manuellt sätta igång DE935-enheten, tryck 
och håll inne någon av de tre knapparna tills start-
skärmen visas.

3. Knappfunktioner och navigation

Bekräftelseknappen ”OK”
- Läs meddelanden
- Bekräfta och bekräfta alarm
- Visa huvudmenyn
- Bekräfta inställningar

Navigationsknapp ”UPP”
- Navigera upp eller till höger
- Ändra inställningar
- Återgå till startskärmen 
  genom att hålla in knappen

Navigeringsknapp ”NER”
- Navigering ner eller till vänster
- Ändra inställningar
- Visa enhetsstatus
- Visa sekundära menyalternativ 
  genom att hålla in knappen

Gå in i huvudmenyn
Tryck ”OK” för att gå in i huvudmenyn. Du kan 
navigera igenom menyn genom att trycka på ”UPP” 
eller ”NER”-knappen. Bekräfta ditt menyval genom 
att trycka på ”OK”. Varje knapptryckning aktiverar 
bakgrundsbelysningen i skärmen.

Startskärmen
För att återgå till startskärmen tryck och håll in 
”UPP”-knappen under två-fyra sekunder. Enheten 
återgår även till startskärmen automatiskt efter några 
sekunder om man inte tryckt på någon knapp. 

Knapplåset
Om du valt att aktivera knapplåset låses enheten 
automatiskt när den går ner i passivt/släckt läge.

Knappvibrator: Sätt på eller stäng av 
 vibrationen för när du når slutet 
 av en meny.
Melodier: Ändra melodi för en vald 
 adress. 
Knappljud: Sätt på eller stäng av knapp-
 ljudet.
Batteri: Välj den typ av batteri som är 
 installerat.
Larm utom täckning: Sätt på eller stäng av alarm-
 signalen för när du kommer 
 utom räckhåll.
Vibrator: Sätt på eller stäng av 
 vibrationen.  
Språk: Byt språk för menyerna.

9. Profiler

DE935-enheten använder två 
typer av profiler: ”Profil” och 
”Växla profil”. Medans bara 
en ”Profil” kan vara aktiverad, 
kan många ”Växla profil” vara 

aktiverade samtidigt. Bilden till vänster visar att två 
profiler (”Profil 2” och ”Profil 3”) är tillgängliga. Den 
för närvarande aktiva profilen är ”Profil 2. ”Växla 
profil” kan vara (av-)aktiverade oberoende av andra 
profiler. Du känner igen en ”Växla profil” på kryss-
rutan framför profilnamnet.

10. Ström-på lås

Du måste ange en PIN-kod i uppstartsmenyn när 
Ström-på låset är aktiverat. Tryck på navigations-
knapparna ”UPP och ”NER för att ange koden, när 
de korrekta siffrorna visas bekräftar du genom att 
trycka ”OK”. Om fel kod angivits tio gånger, kommer 
enheten låsas och kan då bara låsas upp med hjälp 
av programmeringsverktyget.

11. Alarmklocka

Inställningar för alarmklocka
Välj ”Alarmklocka” i huvud-
menyn för att ställa in alarmet. 
Använd navigeringsknapparna 
”UPP” och ”NER” för att sätta 
på eller stänga av alarmet. Du 

ställa in alarmtiden genom att trycka både ”UPP” och 
”NER” och bekräfta med ”OK”.

Alarm bekräftelse
När alarmet ljuder visar dis-
playen ”snooze” och ”stopp”. 
Om du väljer ”stopp” kommer 
alarmet stängas av, men det 
förblir aktivt och kommer ljuda 

igen näst kommande dag vid samma tid. En symbol 
i startskärmen visar om alarmet är aktivt eller ej. Om 
du istället väljer ”snooze” kommer alarmet stoppa 
temporärt och ljuda igen efter fem minuter.

Sätt igång med alarmklockan
Om alarmet är aktiverat medans DE935-enheten är 
avstängd, kommer den automatiskt startas vid den 
inställda alarmtiden och alarmet kommer ljuda.

12. Ladda batterier/strömförsörjning

Under laddningstiden lyser laddarens LED-lampa 
orange. Färgen ändras till grön när laddningen är 
klar. Laddningsstatusen och laddningsprofilen visas 
på laddningsenheten under laddning. 
DE935-enheten erbjuder en profil för antingen alarm-
ering i en multiladdare eller singelladdare.

Batteri
Följande batteristorlek gäller: AA, LR6, AM3 eller 
mignon:
• Torrcelssbatterier
• Nickel metall hydrid laddningsbart batteri

Viktiga råd!
• Ladda INTE torrcelssbatterier för att undvika brand- 
 och explosionsrisken.
• Använd av säkerhetsskäl enbart Swissphone 
 originalladdare.
• Släng inte in batterier i en eld på grund av 
 explosionsrisk.

13. Diverse

För ytterligare information om denna och andra 
företagsprodukter besök Swissphones hemsida 
http://www.swissphone.com

Säkerhetsföreskrifter
• Använd inte enheten i områden där det är risk för 
 explosioner.
• Öppna inte enheten.
• Ta inte bort några etiketter.

Friskrivningsklausul
Swissphone ger ingen garanti och ansvarar inte över 
innehållet i detta dokument. Ändringar av innehållet i 
denna manual ändras då och då.

  

Profiler
  Profil 2
  Profil 3
  Växla profil 1

Alarm klockan

Snooze
Stop

Alarmklocka
     På
     09:41

Enheten uppfyller bestämmelserna i 
EU- direktivet R&TTE 99/05/EG (”Radio 
Equipment  and Telecommunications Terminal 
Equipment”).  
Du kan begära en kopia av försäkran om över-
ensstämmelse från info@swissphone.com.



För att låsa upp knapplåset, tryck först på ”OK” och 
sedan på båda navigationsknapparna ”UPP” och 
”NER” samtidigt.

Enhetens Startfönster
Startfönstret visas när man trycker ner och håller 
inne den övre navigeringsknappen ”UPP” i start-
skärmsläge. 

Enhetensstatus
Tryck på den nedre navigeringsknappen ”ner” i 
startskärmsläget för att visa batteriets laddning i 
procent.

Sekundär meny
För att visa sekundära menyn, tryck och håll 
inne den nedersta navigationsknappen ”NER” i 
två sekunder när du är i startskärmsläget. T.ex. 
kan funktioner som sällan används kan lagras i 
den sekundära menyn för att minska längden på 
huvudmenyn. När du lämnar den sekundära menyn 
kommer du tillbaka till startskärmen.

4. Displayen

Startskärmen är indelad i fyra delar:
Rad 1. Status
Rad 2. Profil 
Rad 3. Info: Hint, Varning, 
 Felmeddelande
 Rad 4. Datum, Alarm, Tid

Status
Följande symboler kan visas i statusfältet
Profil

Denna raden visar den valda profilen.

Info
Hintar, varningar och felmeddelanden visas.

Datum och tid
Denna raden visar datum, tid och status på alarm-
klockan.

5. Bearbeta meddelanden

Ta emot och läsa nya meddelanden
Så snart din DE935-enhet tar emot meddelande, 

blir du uppmärksammad via alarmsignal, vibration 
och blinkande belysning i displayen. Du kan stoppa 
alarmet genom att trycka på bekräftelseknappen 
”OK”. Meddelanderubriken innehåller tid och RIC-
namn. Pilen som pekar neråt indikerar att det finns 
mer text.

För att bläddra till slutet av 
meddelandet, tryck an-
tingen ”OK” eller den nedersta 
navigerings knappen ”NER”. 
Meddelandet kommer marke-

ras som läst så fort du har bläddrat till slutet.  För 
att läsa nästa med delande i listan, klicka på ”Nästa 
meddelande”.

Bläddra i meddelanden
När bläddringen är aktiverad, kan du bläddra bland 
meddelandena genom att trycka på navigerings-
knapparna ”UPP” och ”NER”. 
För att markera ett meddelande som läst, tryck på 
bekräftelseknappen ”OK” eller den nedersta navi-
geringsknappen ”NER” i slutet av ett meddelande.

Inbox
Meddelandena lagras i inboxen eller i mot svarande 
mapp. Olästa meddelande markeras med ett 
utropstecken (!). Du kommer underrättas om olästa 
meddelanden på startskärmen.

Oläst meddelande 

Skyddat meddelande

Oläst meddelande i Inboxen
Oläst meddelande i Folder A/B

Skydda/ta bort meddelanden
Meddelandena är skyddade av ”Skydda 
meddelande”.  ”Ta bort skydd” kommer att ta bort 
skyddet. För att ta bort ett meddelande välj ”Ta bort 
meddelande”. ”Töm mapp” kommer radera alla 
meddelande i denna mappen. 

Lås meddelande eller mappar med en PIN-kod
Ett meddelande kan vara låst av ”Lås meddelande”, 
en PIN-kod måste då anges för att komma åt och 
läsa det. Du kan även låsa en hel folder med ”Lås 
folder”. Man kan även låsa meddelanden efter en 
förutbestämd tidsbestämmelse, då det efter den 
bestämda tiden krävs en korrekt angiven PIN-kod 
för att kunna läsa meddelandet.

Påminnelse samtal
Om din enhet har konfigurerats med ”Påminnelse 
samtal”  kommer du bli påmind om olästa med del-
anden efter en förinställd tid (för mer information se 
kapitel om ”Alarm”). Påminnelsen stängs automa-
tiskt av när alla meddelande är lästa.

6. Huvudmeny

Tryck på bekräftelseknappen ”OK” i startskärms-
läget för att öppna huvudmenyn. Du kan navigera 
igenom menyn genom att trycka på navigerings-
knapparna ”UPP” eller ”NER”, bekräfta ditt menyval 
med ”OK”.

Huvudmeny
• Inbox: Hantera eller läs meddelanden 
  (mapparna kan ha olika namn).
• Sista/Olästa  Det sista eller alla olästa 
 meddelanden: meddelanden visas genom att 
  trycka på bekräftelse knappen ”OK”. 
• Profiler: Välj en viss profil.
• Alarm: Välj mellan Hög, Låg, 
  Diskret och Tyst. 
• Folder A, B: Hantera eller läs meddelanden
  (mapparna kan ha olika namn).
• Inställningar: Olika inställningar för enheten.
• Stäng av: Stäng av enheten.
• Tillbaka: Återgå till föregående menynivå.

Menyn i enheten kan skilja sig från denna 
beskriv ningen, eftersom det kan konfigureras av 
ett program meringsverktyget. Se manualen för pro-
grammeringsverktyg för ytterligare detaljer om hur 
man programmerar de olika menyalternativen.

7. Alarm

Välj mellan följande Alarmeringsform i ”Alarm”-
menyn:
• Hög: Larmmönstret spelas upp efter 
 specificering i programmeringsverktyget. 
• Låg: Larmmönstret spelas upp med lägre 
 ljudnivå.
• Diskret: Larmet indikeras med vibrationer och 
 blinkande displaybelysning. Efter 10 
 sek. spelas larmet upp med låg ljud-
 nivå.
• Tyst: Larmet är helt tyst och indikeras endast 
 genom vibrationer och blinkande 
 bakgrundsbelysning i 10 sekunder.

Följande tabell visar larmmönstret för motsvarande 
konfiguration:

Högprioriterade meddelanden kommer alltid indike-
ras med ett högt larmljud och rött displayljus.

8. Inställningar

Menyalternativen kan variera beroende på konfigu-
rationen av din DE935-enhet.

Knapplås: Aktivera/avaktivera knapplåset
Bakgrundsbelysning: Aktivera/avaktivera bakgrunds-
 belysningen i displayen.
Enhetsinformation: Visar enhetens serienummer 
 och nuvarande mjukvaru-
 version.
Detaljerad status: - Status på det installerade 
 batteriet.
 - Signalstyrka vid nuvarande 
 position.
  - Signalstyrka vid den 
  senaste mätningen.
  - Signalstyrka vid 
  senaste mottagna 
  meddelande.

Teckenstorlek: Välj teckenstorlek på 
 meddelandetexten.
Alarmklocka: Ställ in, aktivera eller 
 avaktivera alarmklockan.
Tid och datum: För att ställa in tid och datum 
 tryck på navigeringsknapparna 
 ”UPP” och ”NER” tills rätt siffra 
 syns, bekräfta med ”OK”. 
Påminnelse samtal: Välj typ av påminnelse; 
 blinkande eller/och pip.
Alarm: Välj mellan Hög, Låg, Diskret 
 och Tyst alarmsignal.
Kontrast: Justera kontrasten på 
 displayen från ”1” (ljus) 
 till ”8” (mörk).
Bekräftelseton: Bekräftelsetonen kan sättas på 
 eller stängas av.

Knapplås

Håll ner 
bläddraknapparna

Knapplås

...och släpp igen
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Profil 1
1 1 1

Typ av alarm Hög

Låg

Diskret

Tyst

Larm utom täckning Ingen mottagning

Knapplås Knapplås aktiverat

Batteriladdning Visas Batteri fulladdat,
¾, ½, ¼

Blinkar Ladda Batteriet!

Alarmklocka Alarmet är aktivt

Alarmet är i snoozeläge

Inbox
Folder A
Folder B

Brandlarm, Norre..
Brandlarm, Öster..
Brandlarm, Väste..
  back

22.07. 14:48
Brandlarm, 
Västergatan, 
skadad person

Meddelande 
markerat som läst

Brandlarm, Norr..
Brandlarm, Öste..
Brandlarm, Väst..
Brandlarm, Söde..
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Profil 1
1 1 1

Symbol Alarm Alarm för meddelanden 
med hög prioritet

Hög
Standardsignal Standardsignal

Lågt
Låg standardsignal Standardsignal

Diskret
10 sek. vibration, ljud 10 sek. vibration, standardsignal

Tyst
10 sek. vibration 10 sek. vibration, standardsignal

Angivet ljud Lågt ljud Vibration

Signalstyrkaindikator (RSSI)

Bästa signalstyrka

Ingen signal 
(ingen teckning)


