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INNLEDNING 

Lydia TF2 forsterkertelefon er en spesialtelefon for hørselshemmede. Telefonrøret har god, 
meget kraftig lyd og teleslynge. Telefonen opererer simplex (enveis) ved høy 
lydforsterkning (høyt volum). Telefonen har også et ekstra lyduttak for å kunne koble til 
teleslyngeforsterker eller hodetelefon. 

 
Virkemåte 
I prinsippet er Lydia TF2 en høyttalende 
telefon der høyttaleren er flyttet opp i 
telefonrøret. Røret har også innebygd 
teleslynge med riktig polarisering. Lydia 
TF2 har et ekstra lyduttak for å kunne koble 
til teleslyngeforsterker eller forsterker og 
hodetelefon.  
 
Telefonen brukes på samme måte som en 
vanlig telefon, men den har langt kraftigere 
lyd. Hørestyrken justeres med 
volumkontrollen på høyre side av telefonen. 
På samme sted finner du en tonekontroll. 
Med den kan du dempe bassgjengivelsen. 
 
For å kunne få så kraftig lyd ut av telefonen 
uten at den skal hyle, har den talestyring. 
Den blir mer og mer dominerende etter som 
man øker samtalestyrken med 
volumkontrollen. Telefonsamtalen blir ved 
meget høyt volum (lydstyrke i røret) såkalt 
simplex, dvs. én må snakke om gangen. 
Man kan derfor oppleve at lyden “hakker” 
litt ved meget høyt volum. Dette er et tegn 
på at den innebygde talestyringen aktivt 
motarbeider hyling (feedback) i telefonen. 
Man kan unngå slik “hakking” ved at kun èn 
snakker om gangen. 
 
Plassering og montering 
Plasser telefonen på et egnet sted, og sett 
pluggen i kontakten på veggen. Om det er 
flere telefonbrukere i familien, anbefaler vi 
at man beholder den gamle telefonen slik at 
den hørselhemmede slipper å stille inn sin 
Lydia hver gang den skal brukes.  
 
Lydia kan om ønskelig henges på vegg med 
den medfølgende braketten. 

 

Ved montering: 

1. Plasser telefonapparatet på et egnet sted 
2. Sett pluggen i kontakten på veggen 
3. Juster inn ønsket volum og tone 

Nå er telefonen klar til bruk. 
 

Teleslynge 
Telefonrøret er utstyrt med teleslynge. 
Denne er polarisert slik at den passer med 
telespolen i ørehengere og concha-apparater 
(i-øret-apparater).  
 
Ekstra uttak for lyd 
Bak på telefonapparatet er det et linjeuttak 
for lyd. Skilletransformator er innebygd i 
telefonen, slik at man trygt kan koble til 
annet utstyr. Det er allikevel verd å vite at 
alt teleteknisk utstyr som har forbindelse 
både med telefonnettet og strømnettet 
samtidig, alltid vil være mer utsatt for 
tordenværskader enn utstyr som ikke har slik 
kobling. 
 
Ringelyd 
Ringelyden kan justeres med bryteren bak 
på telefonapparatet. 
 
Volum 
Justeres med nærmeste skruknott på høyre 
side. 
 
Tone 
Justeres med øverste skruknott på høyre 
side. 
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Bruk 

Ringe ut 
1. Løft telefonrøret 
2. Vent på summetone 
3. Slå ønsket nummer 
4. Avslutt samtalen ved å legge på røret 
 
Repetere nummer 
1. Løft telefonrøret. 
2. Vent på summetone 
3. Trykk rep-tasten 
4. Telefonen slår nå automatisk det sist 

inntastede nummer 
 
Programmering 

Hurtigvalgsminner 
Telefonen har fire hurtigvalgsminner hvor 
telefonnummer kan lagres. 
Hurtigvalgsminnene representeres av 
knappene [M1] til [M4] på telefonen. Når et 
telefonnummer er lagret i et av minnene, kan 
oppringing skje med kun ett tastetrykk. 
 
Lagre hurtigvalg 
1. Løft telefonrøret (ikke bry deg om 

summetonen) 
2. Trykk lagre-tasten 
3. Trykk ønsket minnetast M1, M2, M3 

eller M4 
4. Tast inn ønsket nummer med 

nummertastene 
5. Trykk lagre-tasten igjen 
6. Legg på telefonrøret. Nummeret er nå 

lagret. 
 
Gamle numre slettes hvis man legger et nytt 
nummer på den samme plassen.  
 
Ringe med hurtigvalg 
1. Løft telefonrøret og vent på summetonen 
2. Vent på summetone 
3. Trykk M1, M2,  M3 eller M4. 

Telefonen slår nå det telefonnummeret 
som er lagret i det valgte hurtigvalget 

 

 
 
Lagre kortnummer 
1. Løft telefonrøret (ikke bry deg om 

summetonen) 
2. Trykk lagre-tasten 
3. Trykk minne-tasten 
4. Trykk ønsket plassering 0 – 9 
5. Tast inn ønsket nummer med 

nummertastene 
6. Trykk lagre-tasten 
7. Legg på telefonrøret. Nummeret er nå 

lagret. 
 
Gamle numre slettes hvis man legger et nytt 
nummer på den samme plassen. 
 
Ringe med kortnummer 
1. Løft av telefonrøret og vent på 

summetonen 
2. Trykk på minne-knappen 
3. Trykk på ønsket kortnummer 0 – 9 
4. Telefonen slår nå det telefonnummeret 

som er lagret i det valgte kortnummeret 
 
Tilleggstjenester 
Lydia TF2 kan med tastene R og * og # 
benytte alle tilleggstjenester som Telenor 
tilbyr. For nærmere informasjon om ditt 
teleområde, ring Telenor 05000. 
 
Mikrofonsperreknapp 
Under samtale kan mikrofonen i røret kobles 
bort ved hjelp av mikrofonsperrefunksjonen. 
Så lenge funksjonen er aktivert, kan 
mottakeren ikke høre hva som blir sagt. 
Funksjonen styres med tasten lagre. Trykk 
en gang for å stenge av mikrofonen, trykk en 
gang til for å aktivere den igjen. Den røde 
indikatoren under tasten blinker så lenge 
mikrofonsperrefunksjonen er aktivert. 
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Produsent 
Vestfold Audio AS 
3241 Sandefjord 
 
Tekniske spesifikasjoner nødvendig 
for sikker bruk 
Bruksområde: Innendørs. 
Driftsspenning: Hentes fra telenettet 
(spesialtelefon) 
 
Nødvendige advarsler i forbindelse 
med bruk 
Ingen. 
 
Vedlikehold utført av bruker 
Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt. 
 

Rengjøring utført av bruker 
Lydia TF2 kan rengjøres med myk klut 
oppvridd i lunkent, mildt såpevann. 
Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller 
sprut med vann. 
 
Lagring når ikke i bruk 
Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 
 
Enkel feilretting 
Dersom Lydia TF2 ikke virker, må man 
sjekke om telefonledningen er plugget i 
veggkontakten. 
 
Dersom du trenger hjelp til feilretting 
I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du 
kontakte det sted hjelpemiddelsentralen 
eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller 
til: 
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Fylles ut av hjelpemiddelsentralen 


