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Side 1

Oppsett av nødanrop S15
Aktiver Nødanropsikon

Aktiver område det skal
settes opp nødanrop. De
fleste
stasjoner/elkraftoperatører
har ett valg, men noen få har
flere områder de kan sette
opp nødanrop

Nødanrop er aktivt
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Side 2

Etter oppsett av nødanrop vil
disse to knappene lyse. Den
øverste indikerer at samtalen går
på høyttaler, den nederste
fungerer som Push to talk (PTT)

Når røret løftes av vil denne
knappen slutte å lyse,
telefonrør er nå aktivt.
Hvis røret ikke løftes av lyser
knappen og svanehals er aktiv

For å kunne prate i nødanrop
må PTT knappen holdes inne,
samtidig som det prates i
telefonrør eller svanehals
(svanehals når røret ikke er tatt
av). Lyset på knappen slukkes
når det er klart for å prate. I
tillegg vil det vises på
hovedenhet når terminal er
klar for bruk (se neste side)
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Side 3

For å kunne prate må sirkel
ved siden av PTT være hvit.
Når PTT knapp ikke holdes
inne vil denne sirkelen ha
et kryss over seg.

NB! Når det settes opp/kommer inn nødanrop vil håndholdt txptelefon (OPH) gå i høyttalermodus.
For å gå ut av denne modusen, se kapittel Høyttalermodus for txptelefon (OPH).
Det kan nå velges om man vil delta i nødanropet med Frequentis terminal eller håndholdt txptelefon.
Husk, PTT må også brukes på håndholdt telefon.

Mottak av nødanrop S15
Når nødanrop er mottatt forholder man seg på samme måte som oppsett av nødanrop. Løft av
telefonrør på Frequentis, bruk PTT.
I tillegg, gå ut av høyttalermodus på OPH.
Det kan nå velges hvilken terminal det vil besvares på.
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Oppsett av nødanrop C15

Trykk inn knapp

Aktiver nødanrop ved å
trykke «Ring», nødanrop
settes opp. Noen få
stasjoner har flere
områder nødanrop kan
settes opp i, aktiver
område det ønskes å
sette opp i, før det
trykkes på «Ring»

Nødanrop er aktivt
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Side 5

Etter oppsett av nødanrop vil
disse to knappene lyse. Den
øverste indikerer at samtalen
går på høyttaler, den
nederste fungerer som Push
to talk (PTT)

Når røret løftes av vil
denne knappen slutte å
lyse, telefonrør er nå aktivt
Hvis røret ikke løftes av
lyser knappen og svanehals
er aktiv

For å kunne prate i
nødanrop må PTT knappen
holdes inne, samtidig som
det prates i telefonrør eller
svanehals (svanehals når
røret ikke er tatt av). Lyset
på knappen slukkes når det
er klart for å prate. I tillegg
vil det vises på hovedenhet
når terminal er klar for bruk
(se neste side)
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For å kunne prate må sirkel ved
siden av PTT være hvit. Når PTT
knapp ikke holdes inne vil denne
sirkelen ha et kryss over seg.

NB! Når det settes opp/kommer inn nødanrop vil håndholdt txptelefon (OPH) gå i høyttalermodus.
For å gå ut av denne modusen, se kapittel Høyttalermodus for txptelefon (OPH).
Det kan nå velges om man vil delta i nødanropet med Frequentis terminal eller håndholdt txptelefon.
Husk, PTT må også brukes på håndholdt telefon.

Mottak av nødanrop C15
Når nødanrop er mottatt forholder man seg på samme måte som oppsett av nødanrop. Løft av
telefonrør på Frequentis, bruk PTT.
I tillegg, gå ut av høyttalermodus på OPH.
Det kan nå velges hvilken terminal det vil besvares på.

Nødanrop txp

Side 7

Høyttalermodus for txptelefon (OPH)
Slik ser terminalen ut når det er
satt opp nødanrop

Gå ut av høyttalermodus på OPH
TiGR350R, trykk på grønn tast
Gå ut av høyttalermodus på OPH
Railfocx, trykk på umerket tast
under skjerm. Nede til høyre på
skjerm skal det nå stå høyttaler

Årsaken til at man må går ut av høyttalermodus på OPH er for å unngå at det blir feedback under
samtalen når PTT aktiveres på Frequentisterminalen.
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