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AmpliCall 20
Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka  

Bruksanvisning

AmpliCall 20, art nr 273006
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Inledning
Tack för att du har valt att köpa en AmpliCall 20 telefon- och dörrsignalsindikator som 
underlättar för dig med nedsatt hörsel att höra telefonen och/eller dörrsignalen. Vi hoppas 
att du kommer att bli nöjd med produkten.

AmpliCall 20 är en telefon- och dörrsignalsindikator med akustisk och optisk indikering 
för att underlätta för hörselskadade att uppfatta telefon- och dörrsignalen. Den akustiska 
signalen har volymkontroll och olika signaler från telefon och dörr. Den är anpassad för nät- 
eller batteridrift. 

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder den. 

Förpackningen innehåller:

• AmpliCall 20 inkl bordsställ

• 1st trådlös dörrknapp/sändare inkl 1st 12V A23 batteri

• Nätadapter
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Description

DESCRIPTION

Red LED 

Doorbell tone 
control

OrangeLED 
Strobe flasher 

Volume control

Tone control

Speaker

Alarm mode  
switch 

Low battery indicator  
(Green LED) 

Table mounting 

Adaptor jack 
(option) 

Wall mounting 
screw holes 

Shaker jack 
Modular  
jack PTT line

Modular jack PTT line or
for a second Amplicall20 
connection

batteries 
compartment 
(4 X AA)

FRONT 

REAR 

Översikt

Framsida
Låg batterinivå (grön LED)

Volymkontroll

Tonkontroll

Högtalare

Röd LED)
Orange LED)

Inställning 
larm

Tonkontroll 
dörrklocka

Blixtlampa

Bordsställ
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Skruvhål för 
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Uttag för vibrator

Uttag för nätadapter Uttag för 
telefon

Uttag för ihopkoppling av 
två AmpliCall 20

Parnings-/testknapp
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Installation

2

Installation (See drawing) 

1 - Insert the 4 battery type AA in the compartment (not 
included) . 

2 - Connect the UK line cord between the unit and the 
wall socket. 

3 - Connect the UK line cord between the Call 20 and the 
wall socket. 

4 - Connect the adapto.

INSTALLATION

Door Bell
button

Door 
Bell

AC adaptor  230V

UK plug 

Option: Shaker 
(ref.:SHAKCL_BLK)Telephone 

plug

Option : 
Special 
cable to link 
two AC20 

1. Sätt in 4 st AA batterier i batterifacket om du inte tänker ansluta AmpliCall 20 till 
eluttaget eller om du vill ha backup vid ev. strömavbrott

2. Anslut telefonlinjesladden till AmpliCall 20

3. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till medföljande dubbelplugg

4. Ta bort din telefon ur telefonjacket och anslut telefonpluggen till dubbelpluggen

5. Anslut dubbelpluggen till telefonjacket

6. Anslut nätadaptern till AmpliCall 20

7. Anslut nätadaptern till eluttaget

8. Anslut vibratorn (tillbehör) om du beställt en sådan. Vibratorn vibrerar när telefonen 
eller dörrklockan ringer och kan placeras under en kudde eller stolsdyna.

Modularkabel för att koppla ihop 
2 st AmpliCall 20 (tillbehör)

Nätuttag Nätadapter

Telefonplugg

Telefonjack
Vibrator (tillbehör)

Dörrknapp Dörrknappens 
knapp
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Placering

Montering på vägg

Vill du sätta upp AmpliCall 20 på väggen, borrar du två horisontella hål med 96mm avstånd 
och låter skruvarna sticka ut ungefär 5mm från väggen.

Placering på bord

Om du vill placera AmpliCall 20 på bordet, sätter du fast den i bordsstället och ställer den 
på bordet.

Ställa in larm
Välj larmtyp genom att ställa in på önskad larmtyp:

• larm avstängt

• blixtlampa och akustisk signal

• blixtlampa och vibrator (om vibrator är ansluten)

• akustisk signal och vibrator (om vibrator är ansluten)

Volymkontroll
Används för att justera nivån på den akustiska signalen från dörrklockan och 
telefonsignalindikatorn.

Tonkontroll (3 lägen)
Ställ in tonkontrollen i det läge som du upplever som bäst för dig.

Tonkontroll för dörrknappen
Det finns en separat tonkontroll för dörrknappen för att välja det tonläge som passar bäst 
för dig.
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Dörrknapp
Dörrknappen kan antingen användas som en personlig bärbar larmklocka eller sättas upp 
utanför dörren som en trådlös dörrknapp.

Dörrknapp - montering på vägg

Dörrknappen monteras på väggen vid ytterdörren eller på dörrkarmen. Räckvidden är 
20-60 meter beroende på byggnadens material.

Testa den genom att trycka på dörrknappen innan du skruvar upp den. 

Anslut AmpliCall 20 till elnätet och tryck på dörrknappens knapp för att kontrollera att 
AmpliCall 20 ringer/blinkar.

Borra två horisontella hål med 15mm avstånd där dörrknappen skall sitta. Sätt fast 
medföljande platta och häng upp den. Skruva in skruvarna och sätt medföljande 
skyddslapp över skruvhuvudena. Dörrknappen kan också monteras med den medföljande 
dubbelhäftande tejpen.

Dörrklockan är nu klar för användning.

Batteribyte

Huvudenhet

När indikatorn för batterinivå blinkar rött bör batterierna bytas.  
OBS! Dra ur alla sladdar innan du byter batterier.

Öppna batteriluckan, sätt in 4 st AA batterier och stäng luckan till batterifacket.

Dörrknapp

Dörrklockan levereras med ett 23A 12Vbatteri och är klar för användning vid leverans.

Vid batteribyte skruvas dörrknappen bort från väggen. Lossa på de fem skruvarna under 
den och öppna locket för att komma åt batteriet. Byt ut batteriet och sätt tillbaka locket 
innan du monterar upp dörrknappen på väggen igen.

Använd INTE uppladdningsbara batterier.
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Para ihop enheter
1. Tryck och håll ned parnings-/testknappen på AmpliCall 20. 

2. När en ljudsignal hörs släpper du upp knappen och den orange LED-lampan tänds som 
bekräftelse på att enheten är i parningsläge. 

3. Tryck och håll ned parnings-/testknappen igen. 

4. När den orange LED-lampan börjar blinka trycker du samtidigt in dörrknappen. 

5. När blixtlampan avger en ljussignal och ljudindikatorn avger en ljudsignal bekräftar det 
att parningen lyckats.

Om du vill ansluta en 2a och 3e dörrknapp fortsätter du, på samma sätt: 

6. Tryck och håll ned parnings-/testknappen. 

7. När den orange LED-lampan lyser, släpp parnings-/testknappen och tryck och håll in 
den igen.

8. Nu släcks den orange LED-lampan och den gröna LED-lampan börjar lysa, fortsätt att 
hålla in parnings-/testknappen.

9. När den gröna LED-lampan börjar blinka trycker du samtidigt in dörrknappen. 

10. När blixtlampan avger en ljussignal och ljudindikatorn avger en ljudsignal bekräftar det 
att parningen lyckats.

Gör enligt punkt 6-8, för den 4e dörrknappen. När alla 3 LED-lampor blinkar, är AmpliCall 20 
redo för en fjärde parning, och du trycker samtidigt in dörrknappen. När blixtlampan avger 
en ljussignal och ljudindikatorn avger en ljudsignal bekräftar det att parningen lyckats.
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Avregistrera parning
Tryck in och håll nere parnings-/testknappen i 5 sekunder för att aktivera avregistrering. 
Alla tre LED-lampor blinkar.

Om du vill avregistrera den första dörrknappen, tryck in parnings-/testknappen en gång 
och den första LED-lampan börjar blinka (LED nr 2 lyser fast). Tryck sedan in och håll nere 
parnings-/testknappen till LED 1 slocknar och en ljudsignal hörs som bekräftelse på att den 
första dörrknappen är avregistrerad.

Om du vill behålla dörrknapp 1 och avregistrera nr 2 och 3 trycker du ner parnings-/
testknappen en gång till tills LED 2 blinkar (de andra två lyser med fast sken) för att välja 
att ta bort dörrknapp 2.

Testa AmpliCall 20 genom att trycka på parnings-/testknappen. AmpliCall 20 avger en 
larmsignal och blinkar som bekräftelse på att den fungerar korrekt.

Säkerhetsföreskrifter och garanti 
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. 

Bo Edin AB ansvarar inte för störningar från radio eller TV, inte heller för skada som 
produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada.

Underhåll och skötsel
AmpliCall 20 kräver normalt sett inget underhåll. Om enheterna skulle bli smutsiga, torka 
dem med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
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Felsökning
Vänligen kontrollera följande om din AmpliCall 20 inte fungerar:

Om AmpliCall 20 inte ringer/blinkar vid inkommande telefonsamtal, eller om den inte 
upphör att ringa/blinka, eller om vibratorn inte upphör att vibrera:

1. Kontrollera att AmpliCall 20 är kopplad till nätuttaget.

2. Kontrollera att AmpliCall 20 är ansluten till telejacket.

3. Vid batteridrift, kontrollera att batteriet sitter rätt. 

4. Kontrollera att volymkontrollen inte står i läge 0.

LED-lampan för låg batterinivå blinkar när nätadaptern är ansluten.

1. Kontrollera batterierna.

2. Dra ur nätadaptern och vänta i 10 minuter tills du ansluter den igen.

Vibratorn är ansluten till AmpliCall 20, men den vibrerar ej vid inkommande samtal.

1. Kontrollera att vibratorn är ansluten och att kontakten inte är skadad.

2. Kontrollera att du har ställt rätt typ av alarm (vibrator aktiverad)

Om AmpliCall 20 inte ringer/blinkar när någon trycker på den trådlösa dörrknappen:

1. Kontrollera att den röda lampan på dörrknappen blinkar när du trycker på dörrknappen. 
Om den inte blinkar bör du byta batteri i dörrknappen.

2. Registrera dörrklockan en gång till.

3. Kontrollera att larmet inte är avstängt.

Vänligen kontakta försäljningsstället/audionommottagningen om AmpliCall 20 trots 
ovanstående åtgärder inte fungerar. För bästa handläggning rekommenderar vi att ni har 
kvitto/faktura tillhands.
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Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som 
kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se. 

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsställlet eller Bo Edin AB 
på support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. 

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. 

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör
Art nr Beskrivning

273062 Vibrator
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Återförsäljare

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö www.edin.se www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under 
varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder 
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram 
förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.


