
 

 

Brugervejledning for Farfisa Exhito svartelefon EX362 

 

Besvar opkald. 

Ved opkald fra dørstationen ringer telefonen og den grønne diode blinker. Løft røret af for samtale. Ønsker 
du at lukke personen ind, trykkes der kort på knappen med "nøgle" symbolet. Opkaldet afsluttes ved at 
lægge røret på.  (OBS: lås åbner først når ”nøgle” symbol knapper er sluppet) 

Slå ringe signal fra og til 

1. Hold knap "2" inde, indtil den røde diode blinker langsomt, ringe signalet er nu slået fra. 
Ved opkald vil den røde diode lyse og den grønne diode blinke. 

2. Hold knap "2" inde, indtil den røde diode slukker og du hører en beep tone. Ringe signalet 
er nu slået til igen. 

Justering af ringe volumen/styrke 

1. Hold knap "1" inde i 4 sekunder, den gule diode tænder og du vil høre ringe 
tonen. 

2. Hold døråbner knappen med "nøgle" symbolet inde, til du hører den ønskede ringe 
styrke, slip derefter knappen. Den ønskede ringe styrke er nu gemt. 

3. Løft røret af og læg det på igen, den gule diode slukker. 

Valg af ringe tone og antal ring 

1. Hold knap "1" inde i 4 sekunder, den gule diode tænder og du vil høre den valgte 
ringe tone. 

2. Bliv ved med at trykke på knap "1" indtil den valgte ringe tone høres  
(15 forskellige) 
 

3. Tryk derefter 1 gang på døråbner knappen med "nøgle" symbolet. Ringe tonen er 
nu gemt. 

4. Tryk nu på knap "1" det antal gange som telefonen skal ringe ved opkald (f.eks. 2 
tryk = 2 ring) 

5. Tryk derefter 1 gang på døråbner knappen med "nøgle" symbolet. Antal ring er nu 
gemt. 

6. Løft røret af og læg det på igen, den gule diode slukker. 
 
Knap 1-6 benyttes til ekstern service, såsom lys tænding, kald af elevator og intern 
kommunikation (ikke aktuelt her) 


