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NÖDANROP

*Högprioriterat anrop som används för att sända nödmeddelande.
Enligt TDOK2016 0193: Järnvägsnödanrop bryter eventuellt andra pågående samtal eller gruppanrop 
riktat till samtliga GSM-R användare inom aktuellt anropsområde samt aktuella lokaltågklarerare/fjärr-
tågklarerare och bandriftledare/eldriftledare. Järnvägsnödanrop är ett gruppanrop dvs. endast en åt 
gången kan tala (förutom lokaltågklarerare/fjärrtågklarerare som alltid kan gå in och tala).

Funktionsknapp

PTT-knapp

Järnvägsnödanrop*
och funktionsknapp

På/Av och 
lägga på-samtal

*Järnvägsnödanrop
Håll in knappen i 3 sek, 
bekräfta med PTT-knapp

Volym +

Volym -

Svarsknapp

Navigeringsknapp

GSM-R TELEFON SED GPH-610R 4.0                           

MINIMANUAL

START 
Startas manuellt med knappen med röd handlur – hålls inne till den startar.

REGISTRERING AV FUNKTIONSNUMMER
• Tryck på vänstra program-knappen Menu eller OK.
• Välj nr 6 Identitet tryck OK 
• Välj Registrering och tryck OK
• Välj nr 2: Tnr och tryck OK
• Skriv in tågnummer i rutan Ange tnr: 

(Tnr har fem siffror med inledande nollor, 00123 )  
Tryck på pil ned.

• Skriv in ditt FN nummer i Funktions Kod och tryck OK. 
(Exempel 01 for Tåg Förare 1 ). Eller tryck Välj och  
välj från listan.

LOKNUMMERREGISTRERING: Samma som ovan, men ange Lok nummer.
VAGNSNUMMERREGISTRERING: Samma som ovan, men ange Vagn nummer.

Viktigt! Kontrollera att Järnvägskod är 046 (Sverige) är med i rutan överst).

SNABBREGISTRERING AV FUNKTIONSNUMMER

• Tryck på vänstra program-knappen Menu eller OK
• Välj nr 6 Identitet tryck OK
• Välj Registrering tryck OK 
• Välj nr 1: Snabbregistrera FN och tryck OK.  

Skriv din kompletta FN-nr i rutan, och tryck OK.
• Registrering? – Tryck OK = Registrering påbörjas… 

AVREGISTRERING AV FUNKTIONSNUMMER

Tryck på vänstra program-knappen Menu eller på OK
• Välj nr 6 Identitet tryck OK ▸ Välj Avregistrering tryck OK
• Avregistrering? tryck OK
• Avregistrering… visas i displayen …om allt gick bra så visas:
• Avregistrering utförd!

• GPH-610R kommer att vänta på svar 
från GSM-R nätet.

• Och texten:  
Registrering med FN nummer visas

• … : FN Registrering OK visas en kort 
stund på displayen = Klart.


