
Hurtigveiledning for
GSMR-telefon SED OPH-810R



2

2017-01-04
Hurtigveiledning GSM-R telefon SED OPH-810R                            Versjon 1 

 
Start telefonen på / Av telefonen
Legg til på / gå tilbake til startsiden

Mottar et innkommende anrop. 
Koble opp en samtale.

 
Venstre programmerbare tasten (I).  
Avregistrere funktionsidentitet/FID.
Avregistrere er gjort automatisk 
i forbindelse med deaktivering av fører-
huset. Opprette snarvei, se side 7.

Høyre programmerbare tasten (III)  
Registrer funktionsidentitet/FID.  
Opprette snarvei, se side 7.

Navigationsplate med fire moduser 
for å navigere i menyene.
Flytte markøren ved å bringe 
platen i ønsket retning, bekrefter 
ditt valg ved å velge OK.

Innholdsfortegnelse  

1. Oppstart
2. Registrering av funksjonellt nummer
3. Foreta anrop
4. Motta innkommende samtaler
5. Volumjustering
6.   Snakke i høyttalermodus 
7.   Oversikt 
8.   NØdanrop
9.   Opprette en snarvei for registrering og utregistrering av funksjonellt nummer.
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Guidet registrering av nummer
▸ Trykk på høyre program-knappen   III   
▸ Skjermen Øverst på siden vil nå vise tekst Hantera FN.
▸ Velg nr 1 Registrering og trykk OK   ▸ Velg nr 2: FN Register Guide og trykk OK.  
▸ Velg nr 1 Tognummer og trykk OK. 
▸ Skriv inn tognummer i boksen Ange Tognr:
   (Tognr har alltid fem tallene med ledende nuller ) Trykk pil ned.
▸ Skriv inn tallene i boksen  Ange FN og trykk OK. 
   (For eksempel 01 for tog drivere ).

Loknummerregistrering: Samme prosedyre som ovenfor, men angi Loknummer.
Vognsnummerregistrering: Samme prosedyre som ovenfor, men angi Vogn nummer.
(Vær oppmerksom!). Sjekk at Järnvägskod har verdi 042 (Norge) i boksen nederst).

Snarvei for registrering av funksjon nummer 
▸ Trykk på høyre programmet knappen   III   
▸ Skjermen Øverst på siden vil nå vise tekst Hantera FN.
▸ Velg nr 1  Registrering og trykk OK   ▸ Velg nr 1: Snar-registrering og trykk OK.  
   Skriv din komplette FN-nr i boksen, Angi FN nr:.....og trykk OK.
▸ Vill du registrere? – Trykk OK = Ferdig.

Du kan også velge tidigere registrerte nummer fra en liste.
▸ Trykk på venstre programknappen    I
▸ Der kan du velge fra liste med registrerte FN-nr.
▸ Velg FN-nr i listen – Trykk OK – Du får spørsmålet: Vill du registrere?  
   Trykk OK = Ferdig.

OPH-810R kommer nå til å vente på svar fra GSM-R nettet, og teksten 
Venter på svar vises kort på displayet. Hvis alt gikk bra vises   
teksten Registrering utført en kort stund på displayet, og deretter alt er klart.

Fjerning av funksjon nummer
Trykk på høyre program-knappen   III   Hantera FN-menyn visas.

▸ Velg 2  Avregistrering og trykk OK. Spørsmål : Sikker at du vil Avregistrere?  
   Avregistrering utføres, trykk OK = Ferdig. 

1. Oppstart
 
OPH-810R startet av hyttaktiveringsnyckeln er slått på, til aktiv modus. I forbindelse med dette, begynner 
telefonen automatisk opp og batteriet underhållsladdas nåværende.

Hvis telefonen for noen grunn, ikke starter automatisk, det kan startes manuelt med knappen med rød 
håndsettet holdes nede.

FUNKTIONSKODELISTE
10 Toget mannskap (ansvarlig)
11 Assistent  toget mannskap 1 
12 Assistent  toget mannskap 2
13 Assistent  toget mannskap 3
14 Assistent  toget mannskap 4
15 Servering vogn 1, mult 1
16 Servering vogn 2, mult 1
17 Servering vogn 3, mult 1
18 Servering vogn 4, mult 1
19 Servering vogn 5, mult 1
25 Servering vogn 1, mult 2
26 Servering vogn 2, mult 2
27 Servering vogn 3, mult 2
28 Servering vogn 4, mult 2
29 Servering vogn 5, mult 2

2. Registrering av funksjonellt nummer
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3. Foreta anrop 
1. Tast inn nummeret til mottakeren ved hjelp av telefontastaturet.
2. Sette opp samtalen ved å trykke på knappen med den grønne håndsett.

4. Motta innkommende samtaler
Trykk på knappen med den grønne håndsett.

5. Volumjustering
Volumet justeres for både håndsettet og eksterne høyttalere ved hjelp av 
av volumkontrollen på høyre side av OPH-810R.                                                                       

6. Snakke i høyttalermodus 
Trykk på knappen for høyttaler-modus. Da vil lyden komme fra den 
store høyttaleren på baksiden av telefonen. Gir meget høy lydkvalitet.

Høyttaler-modus

Skru opp volumet 

Lavere volumet 
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PTT-knapp

Brukes ved en gruppeanrop,  
for eksempel, nØdanrop. 
PTT-knappen er også tilgjengelig på 
håndsettets mage.

Volumtastene

Vær oppmerksom! Volumet på 
telefonen bør settes til det høy-
este volumet.

7. Oversikt

Løft av røret
Løft håndsettet fra holderen ved å først trykke på knappene 
for å låse opp håndsettet og løft.

Legg på røret 
Trykk inn den nedre halvdel av røret først og trykk deretter fast.
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Snakke i håndsettet
Løft håndsettet fra vugge, samtalen blir 
automatisk overført til håndsettet.

Snakke i høyttalertelefonen på nytt
Sett håndsettet i holderen, samtalen vil bli koblet automatisk tilbake 
til høyttalertelefonen.

www.malux.se
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8. NØdanrop

For å starte et NØdanrop via OPH-810R – Trykk på den røde knappen!

Et høyt prioritet anrop som er brukt til å sende nødmelding. 
I henhold til BVF 925: bryter alle andre anrop eller gruppeanrop sendt til alle GSM-R brukere innen-
for gjeldende anropsområde og gjeldende. Dvs. at bare en person kan snakke om gangen (i tillegg 
til eventuelle som alltid kan snakke).

Rød knapp 
Nødanrop

www.malux.se



7

2017-01-04
Hurtigveiledning GSM-R telefon SED OPH-810R                            Versjon 1 

Venstre funksjonstast som snarvei for 
registrering av FN / Tognummer. 

1. Trykk OK for meny 
2. Velg Innstillinger 
3. Velg – Operatør 
4. Velg – 3 Snarveier 
5. Velg – F1 
6. Velg Administrere FN 
7. Velg OK 
8. Displayet viser OK, Ferdig = Ferdig.

høyre funksjonstast som snarvei for  
avregistrering av FN / Tognummer. 

1. Trykk OK for meny 
2. Velg Innstillinger 
3. Velg – Operatør 
4. Velg – 3 Snarveier 
5. Velg – F3 
6. Velg - Avregistrere 
7. Trykk på - OK 
8. Displayet viser OK, Ferdig = Ferdig.

9. Opprette en snarvei for registrering og avregistrering av et funksjonelt nummer.
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NØdanropLyssensor

Indikator

Høyttalere

Hands-free = høyttaler-modus

Volum – øke

Volum – redusere

3 st funktionsknapper

Legg til. På / AvSamtale / Svar

PTT knapp

Mikrofon

Lade- og datakontakt


