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Guidad registrering av funktionsnummer
▸ Tryck på högra programknappen   III   
▸ Displayens överkant kommer nu att visa texten Hantera FN.
▸ Välj nr 1 Registrering och tryck OK   ▸ Välj nr 2: FN Register Guide och tryck OK.  
▸ Välj nr 1 Tågnummer och tryck OK. 
▸ Skriv in tågnummer i rutan Ange Tågnr:
   (Tågnr har alltid fem siffror med inledande nollor, läggs till automatiskt.)  
   Tryck pil ner.
▸ Skriv in ditt Funktionsnummer i rutan Ange FN och tryck OK. 
   (T.ex 01 för för lokförare 1).

Loknummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Loknummer.
Vagnsnummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Vagnnummer.
(OBS! Kontrollera att Järnvägskod har värdet 046 (Sverige) i rutan längst ner).

Snabbregistrering av funktionsnummer
▸ Tryck på högra programknappen   III   
▸ Displayens överkant kommer nu att visa texten Hantera FN.
▸ Välj nr 1  Registrering och tryck OK   ▸ Välj nr 1: Snabbregistrering och tryck OK.  
   Skriv ditt kompletta FN-nr i rutan Ange FN nr:.....och tryck OK.
▸ Vill du registrera? – Tryck OK = Klart.

Du kan också välja redan förregistrerade nummer från lista.
▸ Tryck på vänster programknapp    I    (Välj).
▸ Där kan du välja från lista med redan registrerade FN-nr.
▸ Välj FN-nr i listan – Tryck OK – Du får frågan: Vill du registrera?  
   Tryck OK = Klart.

OPH-810R kommer nu att vänta på svar från GSM-R nätet, och texten 
Väntar på svar visas en kort stund på displayen. Om allt gått väl visas  
texten Registrering utförd en kort stund på displayen och då är allt klart.

Avregistrering av Funktionsnummer
Tryck högra programknappen III -  Hantera FN menyn visas.

▸ Välj 2  Avregistrering och tryck OK . Fråga: Säker på att Avregistrera?  
   Avregistrering utförs, tryck OK = Klart. 

1. Uppstart
 
OPH-810R startas genom att hyttaktiveringsnyckeln vrids om till aktivt läge. I samband med detta startar 
telefonen automatiskt upp och batteriet underhållsladdas löpande.

Om telefonen av någon anledning inte startar automatiskt kan den startas manuellt genom att knappen 
med röda luren hålls nedtryckt.

Funktions Kod
01 Lokförare 1
02 Lokförare 2
03 Lokförare 3
04 Lokförare 4
05 Lokförare 5
06 Fax
07 Intercom (snabbtelefon)
08 PA system (publik adress)
10 Ombordansvarig
11 Ombordansvarig 2
12 Ombordansvarig 3
13 Ombordansvarig 4
20 Catering ansvarig 
Fler kodnr finns i din telefon.
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PTT-knapp* används till:
- Svara på inkommande samtal
- PTT-knapp vid Gruppanrop
- PTT-knapp vid Järnvägsnödanrop

Lyft luren
Lyft luren från hållaren genom att först trycka på knapparna 
för att frigöra luren och lyft sedan.

Sätt tillbaka luren 
Tryck in den nedre delen av luren först och tryck sedan fast.

7. OPH-810R tillsammans med en TrainTalk

OPH-810R kan monteras i en Malux TrainTalk, då blir den en effektiv 
utrustning för lokförare. Man kan prata i hands-free med svanhals-
mikrofon och högtalare, om man vill föra ett privat samtal lyfter man 
på handluren.

Volymknappar

OBS! Volymen i telefonen 
ska vara inställd på hög-
sta volym.

*PTT = Push To Talk/Tryck för att tala.

Röd knapp för 
Järnvägsnödanrop
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Tala i handluren
Lyft luren från hållaren, samtalet kopplas  
automatiskt över till luren.

Tala i högtalartelefonen igen
Sätt tillbaka luren i hållaren, samtalet kopplas automatiskt  tillbaka 
till högtalartelefonen.

Inkommande vanligt samtal besvaras med:
- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen
- Vit PTT-knapp, för hands-free 
- Lyft luren och tryck på den orange PTT-knappen inuti  
  luren för att svara.

Utgående samtal kopplas upp med:
- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen

www.malux.se


