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NO Digital trådløs telefon

 Advarsel
Bruk kun oppladbare batterier.
Lad opp håndsettet(ene) i 24 
timer før bruk.
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1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne 
brukerhåndboken før du bruker 
din CD140. Den inneholder viktig 
informasjon og bemerkninger for 
din telefon.

1.1 Strøm-forutsetninger
• Dette produktet krever en 

elektrisk forsyning med 220-240 
volt AC. I tilfelle strømbrudd, blir 
kommunikasjonen avbrutt.

• Elektrisk nettverk blir ansett 
som farlig. Eneste måten å slå 
av strømmen på ladeapparatet, 
er å ta kontakten ut fra stikk-
kontakten. Se til at stikk-
kontakten alltid er lett å komme 
frem til.
 Advarsel

• Ladekontakter eller batteri 
må ikke komme i kontakt med 
objekter av metall.

• Lade-apparatet skal ikke komme 
i  kontakt med væske.

• Bruk aldri andre batterier enn 
de som ble levert sammen med 
produktet eller som er anbefalt 
av Philips: fare for eksplosjon.

• Bruk alltid kabler som ble levert 
sammen med produktet.

• Handsfree aktiveringen kan 
plutselig øke lydstyrken i 
øretelefonene opp til et veldig 
høyt nivå: forsikre deg om at 
håndsettet ikke er for nær  
øret ditt.

• Utstyret er ikke laget for 
nødanrop når strømmen 
er borte. For nødanrop må  
alternativer være tilgjengelige.

1.2 Konformitet
Vi fra Philips erklærer at 
produket er i overenstemmelse 
med vesentlige anfordringer og 
andre relevante bestemmelser 
av direktiv 1999/5/EC. 
Konformitetserklæringen finner du 
under www.p4c.philips.com.

1.3      Resirkulering og 
avhending

Avhendingsinstrukser for 
gamle produkter: 
WEEE direktivet (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive;  
2000/96/EC) ble iverksatt for 
å forsikre at produkter blir  
resirkulert ved hjelp av den beste 
tilgjengelige behandling, gjenvinnings 
og resirulerings teknikken for å 
beskytte menneskenes helse og 
miljø. 
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Avhendingsinstrukser for 
batterier:

Batterier skal ikke 
kastes sammen med 
husholdningsavfall.

Emballasje informasjon:
Philips har merket emballasjen 
med standard symboler, laget for å 
hjelpe resirkuleringen og korrekt 
avhending av ditt avfall.

Det er gitt et finansielt bidrag 
til det tilknyttete nasjonale 

gjenvinnings og resirkulerings 
system.

Merket emballasjematerial kan 
resirkuleres.

1.4 Bruk av GAP standard 
overenstemmelse

GAP standarden garanterer 
at alle DECT™ GAP håndsett 
og basestasjoner er i samsvar 
med en minimum driftsstandard 
uansett merke. Ditt CD140/145 
håndsett og basestasjon er 
i overenstemmelse med 
GAP, det betyr at garanterte 
minimumfunksjoner er: registrere 
et håndsett, få summetonen, motta 
et anrop og slå et nummer. De mer 
avanserte funksjoner er kanskje 
ikke tilgjengelige hvis du bruker et 
annet håndsett enn CD140/145 
med din basestasjon.

Ditt produkt er laget av materialer 
og komponenter av høy kvalitet 
som kan resirkuleres og brukes om 
på nytt.
Informer deg om det 
lokale avhendings og 
søppelsorteringssystem for 
elektriske og elektroniske 
produkter som er merket med 
dette symbolet.

Bruk en av de følgende 
opsjoner for avhending:
• Kast hele produktet (inkl. kabler, 

plugger og tilbehør) på steder 
som er merket med WEEE.

• Hvis du erstatter et produkt, 
levér det gamle produktet tilbake 
til din forhandler. Ifølge WEEE 
direktiv er denne forpliktet til å 
akseptere det.



Viktig4

For å registrere og bruke ditt 
CD140/145 håndsett sammen 
med en annen GAP standard 
basestasjon, skal du først 
følge prosedyren beskrevet i 
produsentens instrukser og 
deretter følge prosedyren som er 
beskrevet under kapittel 3.5.
For å registrere et håndsett av 
et annet merke på CD140/145 
basestasjonen, skal basestasjonen 
settes i registreringsmodus (kapittel 
3.5) og deretter følge prosedyren i 
produsentens instrukser.

1.5 Elektriske, Magnetiske 
og Elektromagnetiske 
felt (“EMF”)

1  Philips Royal Electronics 
produserer og selger mange 
forbrukerorienterte produkter 
som vanligvis, som med alle 
elektroniske apparater, har 
evnen til å sende ut og motta 
elektromagnetiske signaler. 

2  Ett av Philips 
forretningsprinsipper er å 
ta alle nødvendige helse- og 
sikkerhetsforholdsregler hva 
gjelder våre produkter, å 
oppfylle alle gjeldende lovkrav 
og holde oss godt innenfor EMF 
standardene som gjelder på det 
tidspunktet produktene lages.

3  Philips er engasjert med 
å utvikle, produsere og 
markedsføre produkter som 
ikke forårsaker skadelige 
helsevirkninger.

4  Philips bekrefter at hvis deres 
produkter blir håndtert 
skikkelig til det tiltenkte 
formål, så er de sikre å bruke i 
henhold til vitenskapelige bevis 
som foreligger i dag.

5  Philips spiller en aktiv rolle 
når det gjelder utviklingen 
av internasjonale EMF- og 
sikkerhetsstandarder, og det 
gjør det mulig for Philips å 
kunne forutsi utviklingstrekk 
hav gjelder standardiseringen, 
slik at disse tidlig kan 
integreres i produktene våre. 
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2 Din telefon

2.1 Hva er i esken

 Merk 
Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren 
finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til 
linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.
I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, 
ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare 
batterier i tillegg.

Telefon håndsett.

Linjekabel

Brukerhåndbok Garantikort

Veiledning for 
hurtigstart

2xAAA gjenoppladbare 
batterier

Basestasjon Strømforsyningsenhet

CD140
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A Tast for anropslogg 
I hvile modus: Trykk for å 
komme til anropslogglisten

B Tast for telefonbok 
I hvile modus: Trykk for å 
komme til telefonboken

C Snakketast 
I hvile modus: Trykk for å svare 
på et innkommende anrop 
I hvile modus: Trykk for å ringe 
under et anrop: Trykk for å 
avslutte et anrop

D Redial/Flash tast 
I hvile modus: Trykk for å 
komme til redial-listen 
I predial modus: Trykk for å 
innføre et flash 

 Merke 
Første siffer kan ikke være flash 
under predialling.

E Slett/Tilbake/Lydløs tast 
I editerings modus/predialling 
modus: Kort trykk for å slette et 
tegn/siffer 
I editerings modus/predialling 
modus: Langt trykk for å slette 
alle tegn/siffrer 
I telefonbok oppslags/anropslogg 
oppslag/redial-liste oppslags 
modus: Trykk for å forlate hvile 
modus 
I telefon oppsett modus: Trykk 
for å gå til forrige nivå 
Under et anrop: Trykk for å 
sette mikrofonen på lydløs

2.2 Oversikt over 
telefonen

2.2.1 Håndsett

A

B

C

D

E
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F Alfanumerisk tastatur
G Stjernetast 

I hvile modus: Kort press for å 
taste inn en * 
I hvile modus: Langt trykk for 
å aktivere eller deaktivere 
tastaturlås.

H Rombetast 
I hvile modus: Kort press for å 
taste inn en # 
I hvile modus: Langt trykk for å 
sette ringeren på lydløs 
I ringe modus: Langt trykk for å 
innføre en pause

I Viderekobling / intercom / 
konferanse 
I hvile modus: Kort trykk for å 
innlede interkomanrop 
Under ekstern samtale: Kort 
trykk for å innlede et internt 
anrop eller skifte mellom internt 
og eksternt anrop. 
Langt trykk for å innlede en 
konferansesamtale mellom 
eksternt anrop og et annet 
internt anrop.

J Programtast 
I hvile modus: Trykk for 
å komme til telefon-
innstillingsmodus 
I telefon innstillingsmodus 
(unntatt editeringsmodus): 
Trykk for å bekrefte og lagre 
innstillinger

F

G

H

I

J
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A Søketast 
Trykk for å søke håndsettet. 
Trykk og hold ned i tre 
sekunder for å starte 
registreringsprosedyren.

2.2.3 Basestasjon

 Viser batteri ladning. Viser tegn for tomt batteri når 

  batteriladning er lav, ellers blir tegn for fullt batteri vist.

 Display når telefonen er i bruk. Blinker under ringing.

 Blinker når nye meldinger blir mottatt som ikke er lest ennå.

 Display under leting i anropslogg. Blinker når mistet anrop blir 
mottatt.

 Display under leting i telefonbok.

 Display når telefonen er i innstillingsmodus for telefon.

 Display når tastaturet er låst.

 Display når mikrofonen er stumm.

 Display når ringeren er slått av.

 Display når håndsettet er registrert og innenfor rekkevidde av 
basestasjonen. Blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde 
eller leter etter en base.

2.2.2 Display tegn på 
håndsettet

A
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Strømadapteren og telefonkabelen 
skal være korrekt tilkoblet fordi 
feil tilkobling kan føre til skader på 
enheten.
Bruk alltid telefonkabelen som ble 
levert med enheten. Ellers får du 
ikke summe tonen.
1  Sett pluggen til strømkabelen 

inn i kontakten på bunnen av 
basestasjonen.

2  Sett pluggen til linjekabelen 
inn i kontakten på bunnen av 
basestasjonen.

3 Oppstarten

3.1 Koble basestasjonen

 Forsiktig 
Unngå å plassere basestasjonen 
for nær store metalliske objekter 
som arkivskap, radiatorer eller 
elektriske innretninger. Dette 
kan påvirke dekningsområdet og 
lydkvaliteten. Bygninger med tykke 
indre- og ytrevegger kan påvirke 
transmisjonen av signaler til og fra 
basen.

 Varsel 
Strømmen blir satt på når 
strømadapteren blir koblet til 
enheten og deretter koblet til stikk-
kontakten. Den eneste måten å slå 
av strømmen, er å ta ut kontakten 
til strømadapteren ut fra stikk-
kontakten. Derfor må du sjekke at 
stikk-kontakten er lett å komme 
frem til.
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1  Skyv batteri dekselet ut.

2  Legg inn batterier som vist 
i batterirommet og sett på 
dekselet igjen.

3.3 Sett håndsettet i  
lade-apparatet

Håndsettet må minst bli ladet opp 
i 24 timer før det brukes for første 
gang.
Når batteriene er fullstendig ladet 
er snakketiden til ditt CD140 på 
omtrent 12 timer og standby er 
omtrent 120 timer.
1  Plasser håndsettet inn 

i ladeinnretningen til 
basestasjonen.  

2  Når håndsettet er fullstendig 
ladet, blir  displayet.

3  Koble den andre enden 
av linjekabelen til 
telefonkontakten og den andre 
enden av strømkabelen til 
stikk-kontakten.

 Merk 
Linjeadapteren er kanskje ikke koblet 
til telefonkabelen. I dette tilfelle 
må linjeadapteren først kobles 
til linjekabelen før du kobler 
linjekabelen til telefonkontakten.

3.2 Installer oppladbare 
batterier

Ditt CD140 er utstyrt med to 
gjenoppladbare batterier. Før du 
bruker håndsettet, skal batterier 
legges inn i håndsettet og være 
fullstendig ladet.
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3.4 Konfigurer din telefon
Før du bruker ditt CD140 for 
første gang, må du konfiguerer det 
etter det landet du bruker det i. 
Avhengig av landet ditt, er det 
mulig at skjermen for landsvalg 
ikke kommer opp. I dette tillfelle 
må du velge ut landskoden for å 
konfigurere din telefon. Etter noen 
minutters lading, kommer utvalg 
for landskoden opp på skjermen. 
Følg disse skritt for å konfigurere 
telefonen:

1  Trykk på 

• Kun landkodene tilgjengelig i 
produktet vil vises på skjermen.

2  Trykk på  gjentatte 
ganger for å skrolle til din 
landskode. (Se tabellen 
for landsinnstillinger som 
referanse).

3  Trykk på  for bekreftelse

• Nå er telefonen konfigurert iht. 
utvalgt landkode og går tilbake til 
hvileskjermen.

Kode Land

01 Tyskland

02 Østerrike

03 Tyrkia

04 UK

05 Irland

06 Frankrike

07 Italia

08 Portugal

09 Hellas

10 Spania

11-1 Sveits

11-2 Sveits

11-3 Sveits

12 Frankrike

13 Holland

14-1 Belgia

14-2 Belgia

15 Sverige

16 Norge

17 Finnland

18 Danmark

21 Romania

22 Polen

23 Tsjekkia

24 Ungarn

25 Slovakia

Tabell over landsinnstillinger
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Kode Land

26 Slovenia

27 Kroatia

28 Bulgaria

29 Serbia

30 Singapore

31 Indonesia

32 Malaysia

35 Australia

36 New Zeeland

39 Brasil

40 Mexico

 Merk 
Med en gang landet er valgt ut, 
blir standard-innstillinger for det 
utvalgte landet brukt automatisk 
for din telefon.

 Tipp 
Har du valgt et feil land og vil 
forandre landet etter første 
konfigurering, kan du trykke på 

, , tast inn 4-talls PIN kode 
(standard PIN er 0000) og trykk på 

 i hvile modus til sine standard 
innstillinger. Håndsettet går tilbake 
til skjermen for landskodeutvalg og 

du kan velge landskode igjen. Hvis 
landsutvalg ikke er nødvendig, går 
håndsettet tilbake til hvileskjermen 
etter tilbakestillingen.

3.5 Registrer ditt 
håndsett

Du må registrere ditt håndsett, 
eller hvis du  ønsker å registrere 
ditt håndsett til en annen 
basestasjon. På en basestasjon 
kan man registrere opp til fire 
håndsett.
Før du taster inn 4-talls PIN, trykk 
på  ved basestasjonen i standby 
modus for omtrent tre sekunder.
1  Trykk på , 

2  Tast inn standard eller din  
4-talls PIN kode. Standard PIN 
er 0000.

3  Trykk på  for å starte 
registreringen

 Merk 
Hvis inntastet PIN kode er feil, 
høres det en lang pipe tone og 
telefonen går tilbake til standby 
modus.
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å skrolle gjennom listen av 
ubesvarte anrop for å velge ut 
ønsket ubesvart anrop 

3  Trykk på  for å slå utvalgt 
nummer

 Merk 
Den eldste innføringen blir slettet 
når minnet er fullt.

4.1.4 Gjør et anrop fra 
telefonboken

1  Trykk på  og første 
nummeret i telefonboken  
blir vist

Nummeret på minneplass 0 blir 
vist hvis et nummer er lagret der 
fra før, ellers blir bare nummer for 
minneplassen 0- vist.
2  Trykk på  flere ganger inntil 

ønsket nummer blir vist

 Tipp 
Når det gjelder minneplasser 0 
til 9, kan du taste inn nummeret 
til minneplassen for å komme til 
ønsket nummer. For nummere 
lagret på plassene 10 til 19, trykk 
på  flere ganger for tilgang.

3  Trykk på  for å slå utvalgt 
nummer

• Anrop blir innledet.

4 Bruk av din 
telefon

4.1 Gjør et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg
1  Tast inn telefon nummeret 

(maks. 24 siffre)
2  Trykk på  for å slå 

nummeret

• Anrop blir innledet.

4.1.2 Direkt anrop
1  Trykk på  for å få 

summetonen

2  Tast inn telefonnummeret

• Anrop blir innledet.

4.1.3 Gjør et anrop fra 
anropsloggen

Denne funksjonen er tilgjengelig 
når du har abonnert tjenesten 
anropslinje-identifikasjon (CLI) hos 
din nettverk operatør. 
1  Trykk på  for å vise siste 

innføringen i anropsloggen
2  Trykk på  flere ganger for 
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4.1.5 Gjør et anrop fra 
redial-listen

1  Trykk på 

• Displayen viser nummeret som 
ble slått sist.

 Merk 
Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte 
nummere.
2  Trykk på  gjentatte ganger 

for å vise de andre sist slåtte 
nummere

3  Trykk på  for å slå utvalgt 
nummer

4.1.6 Anrops-timer
Anrops-timer viser anropets 
varighet etter avsluttet anrop. Det 
vises i minutt og sekund format 
(MM-SS).

4.2 Svar på et anrop
Når telefonen ringer, trykk på .
• Anrop blir innledet.

4.3 Avslutt et opprop
Trykk på  under en samtale
• Anropet avslutter.
ELLER
Sett håndsettet inn i basestasjonen
• Anropet avslutter.

4.4 Gjenoppringing
For å kunne bruke denne funksjonen 
må du abonnere på tjenesten hos 
din lokale tjenestetilbyder. Du kan 
bruke funksjonen gjenoppringing 
til å foreta eller motta en andre 
oppringning. Funksjonene som 
omtales i avsnitt 4.4.1 og 4.4.2 kan 
variere i forskjellige land og hos 
lokale tjenestetilbydere. Se detaljer 
for tilbakering-operasjoner ved 
denne tjenesten hos din lokale 
tjenesteleverandør.

4.4.1 Hvordan man utfører 
et annet anrop

Under anrop:
1  Trykk på  for å holde 

aktuelt anrop
• Du hører summetonen.
2  Tast inn nummeret for annet 

anrop og det blir slått.
3  Når annet anrop blir besvart, 

kan du trykke på  og  for 
å veksle mellom de to anrop.



Bruk av din telefon 15

4.5.1 Hvordan man utfører 
interne anrop

1  Trykk på 

2  Trykk på håndsett nummeret 
du ønsker å snakke med

3  Trykk på  på håndsettet du 
ringer til

• Inter kommunikasjon blir 
opprettet.

 Merk 
Når håndsettet du ringer til er 
opptatt, sender det et opptatt-
signal tilbake.

4.5.2 Overfør et eksternt 
anrop til et annet 
håndsett

Under eksternt anrop:
1  Trykk på 

2  Trykk på håndsett nummeret 
du ønsker å snakke med

• Håndsettet du ringer til, ringer 
hvis det ikke er opptatt, trykk 
på  på håndsettet du ringer 
til og intern kommunikasjon blir 
opprettet og eksternt anrop blir 
automatisk satt på venting.

4.4.2 Hvordan man utfører 
et annet anrop

For å bruke denne funksjonen, må 
du abonnere den hos din lokale 
service operatør. Når et annet 
anrop kommer inn under et anrop, 
hører du et kort periodisk pip:
1  Trykk på  for å svare på 

annet anrop
• Første anrop blir automatisk satt 

på venting.
2  Trykk på  og  veksler 

forbindelsen mellom første og 
andre anroper

 Merk 
Hvis du har abonnert på anrop 
ID tjenesten, blir anrop ID vist i 
displayen.

4.5 Bruk av interkom
Denne egenskapen er kun 
tilgjengelig hvis det finnes to 
registrerte håndsett.  Med dette 
kan du ringe gratis internt, overføre 
eksterne anrop fra et håndsett til et 
annet og utføre konferanse anrop. 
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4  Trykk på  på håndsettet 
som ringer.

• Konferansesamtale blir innledet.

Under konferansesamtale:
1  Trykk på  for å sette 

eksternt anrop på venting og 
tilbake til internt anrop

• Eksternt anrop blir automatisk 
satt på venting.

2  Trykk og hold ned  for å gå 
tilbake til konferansesamtalen 
igjen

 Merk 
Etthvert håndsett som legger på

 under konferansesamtalen, la det 
andre håndsettet  fremdeles være i 
forbindelse med eksternt anrop.

4.6 Hvordan finne et 
håndsett

Du kan lokalisere håndsettet ved å 
trykke på  basestasjonen.
Alle håndsettene registrert på basen 
vil lage en anropstone og du kan 
stoppe anropet ved å trykke på 

 håndsettet eller på  basen 
på nytt.

 Merk
Du kan trykke på  for å skifte 
mellom internt og eksternt anrop.
3  Trykk på  for å videresende 

eksternt anrop på håndsettet 
som ringer

• Håndsettet som ringer sender 
eksternt anrop videre til 
håndsettet man ringer til.

4.5.3 Hvordan man utfører 
et 3-veis konferanse-
anrop

Egenskapen konferanse-samtale 
gjør det mulig å dele et ekstern 
anrop med to håndsett (interkom). 
De tre deltakere kan dele samtalen 
og det er ikke nødvendig med 
nettverks-abonnement.

Under eksternt anrop:
1  Trykk på 

2  Trykk på håndsett nummeret 
du ønsker å snakke med. 
Anropt håndsett ringer hvis 
det er ledig.

3  Trykk på  på håndsettet 
du ringer til for å opprette en 
forbindelse med håndsettet 
som ringer.
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5.2 Telefonbok
Du kan lagre opp til 20 innføringer 
på 20 forskjellige minneplasser på 
ditt håndsett. Hvert telefonnummer 
kan ha maks. 24 siffre. Hvis du har 
flere håndsett, kan hvert ha sin 
egen telefonbok.

5.2.1 Hvordan man 
lagrer et nummer i 
telefonboken

I hvile modus:
1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på  gjentatte ganger 
for å velge ønsket nummer til 
minneplassen

4  Tast inn telefonnummeret

5  Trykk på  for å lagre 
nummeret

• Nummeret lagres på utvalgt 
minneplass.

 Merk 
Hvis minneplassen er opptatt, blir 
nummeret som er lagret der, vist i 
displayen. Du kan trykke på  for 
å editere telefonnummeret.

5 Få mer ut av 
din telefon

5.1 Anrop pågår

5.1.1 Stumm  på/av 
mikrofon  

Under anrop:
1  Trykk på 

• Mikrofonen blir slått av og  
blir vist i displayen.

2  Trykk på  igjen for å slå på 
mikrofonen

5.1.2 Hvordan man 
justerer lydstyrke for 
øretelefon

Under anrop:
1  Trykk på 

2  Den aktuelle lydstyrken for 
øretelefonen blir vist

3  Trykk på ,  eller  for 
å velge ønsket lydstyrke nivå 
for øretelefon

• Telefonen går tilbake til skjermen 
for anropsforbindelse.
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 Tipp

Du kan trykke og holde ned  for 
å slette hele nummeret, etter det 
trykk på  for å slette innføringen 
og deretter går telefonen tilbake til 
skjermen for hvilemodus.
5  Editer nummeret

6  Trykk på  for å bekrefte

• Innholdet av utvalgt minneplass 
blir oppdatert.

5.2.4 Hvordan man sletter 
hele telefonboken

1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på 

4  Trykk på 

• Alle innføringer i telefonboken er 
slettet.

5.3 Anropslogg
Denne funksjonen er tilgjengelig 
når du har abonnert tjenesten 
anropslinje-identifikasjon (CLI) hos 
din nettverk operatør. Din telefon 
kan lagre opp til 10 ubesvarte anrop.    

 kommer til å blinke for å minne 
deg om mottatte ubesvarte anrop. 
Hvis du har abonnert på anropslinje 

5.2.2 Hvordan man kommer 
til telefonboken

I hvile modus:
1  Trykk på  for å komme til 

telefonboken
• Nummeret som er lagret på 

minneplass 0 blir vist hvis et 
nummer er lagret der fra før.

2  Trykk på  gjentatte ganger 
for å se på innføringer i 
telefonboken

 Tipp 
For å komme til nummere som er 
lagret på minneplasser 0 til 9, kan 
du trykke direkte på nummeret for 
minneplassen for å se på nummere 
som er lagret der.

5.2.3 Hvordan man 
editerer innføringer 
i telefonboken eller 
sletter et nummer

1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på  gjentatte ganger 
inntil ønsket nummer blir vist

4  Trykk på  for å slette et 
siffer, et etter det andre
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5.4.1 Hvordan kommer 
man til redial listen

1  Trykk på 

• Sist slåtte nummer blir vist.
2  Trykk på  gjentatte ganger 

for å se på andre slåtte 
nummere

5.5     Innstillinger

5.5.1 Hvordan man 
innstiller tiden

1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Tast inn tiden (TT-MM) i  
24-timers format

4  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

5.5.1 Hvordan man 
innstiller ringemelodi

Din telefon blir levert med 10 
forskjellige melodier.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

• Aktuell melodi blir avspilt.
3  Trykk på en av siffertastene 

fra  til  for å velge ut 
ønsket melodi

4  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

identifikasjon (CLI), og forutsatt at 
identiteten av anroperen ikke er 
skjult, blir nummeret til anroperen 
vist. Ubesvarte anrop blir vist i 
kronologisk rekkefølge med siste 
ubesvarte anrop på toppen av listen. 

5.3.1 Hvordan kommer 
man til anropsloggen

1  Trykk på  for å komme 
direkte til anropsloggen 

• Siste ubesvarte anrop blir vist.
 Merk 

Hvis anropsloggen er tom, blir  
“---------” vist.
2  Trykk på  gjentatte ganger 

for å se på andre ubesvarte 
anrop

5.3.2 Hvordan sletter man 
hele anropsloggen

1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på 

4  Trykk på 

• Alle innføringer i anropsloggen er 
slettet.

5.4 Redial liste
Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte 
nummere. Kun de første 24 siffre 
for hvert nummer blir lagret.
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5.5.5 Hvordan man 
aktiverer/deaktiverer 
tastaturlås

1  Trykk på og hold ned 

•  blir vist når tastaturlåsen er 
aktivert.

2  Trykk og hold ned   igjen 
for å deaktivere tastaturlåsen

•  er forsvunnet når 
tastaturlåsen er deaktivert.

 Tipp 
Tastaturlåsen kan også deaktiveres 
når man tar ut - og setter batteriene 
til håndsettet inn igjen.

5.5.6 Hvordan man velger 
recall tid

Recall tiden  er tidsforsinkelsen når 
linjen blir brutt etter du trykker 
på . Innstilt standardverdi som 
er forhåndsinnstilt på ditt CD140 
bør være den beste som er egnet 
for ditt lands nettverk. Du behøver 
ikke å forandre den.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på en av siffretastene fra 
 til  for å velge recall tid

5.5.3 Hvordan man 
innstiller ringevolumet

Du kan velge mellom tre volumnivå 
for ringetonen.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

• Aktuelt nivå for ringevolum blir 
avspilt og vist.

3  Trykk på en av siffretastene fra  
 til  for å velge ønsket 

nivå for ringevolum
4  Trykk på  for å lagre 

innstillingen
 Tipp

Du kan trykke og holde ned  
for å slå av ringeren.  blir vist.

5.5.4 Hvordan man 
innstiller volumet for 
øretelefonen

Tre nivåer for øretelefon volum 
står til disposisjon.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

• Aktuelt nivå for øretelefon volum 
blir vist.

3  Trykk på  (lavt),  
(medium) eller  (høyt) 
for å velge ønsket nivå for 
øretelefon volum

4  Trykk på  for å lagre 
innstillingen
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5.5.9 Hvordan man 
innstiller automatisk 
prefix

Maksimum lengde for automatisk 
prefix er 10 siffre. Hvis nummeret 
engang er innstilt, blir det 
automatisk tilføyet i begynnelsen av 
nummeret som blir slått.
1  Trykk på , 

2  Tast inn kjennesiffre og 
forsikre deg om at lengden til 
kjennesiffre ikke kan være mer 
enn fem siffre.

3  Trykk på 

4  Tast inn automatisk prefix 
nummeret

5  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

5.5.10 Hvordan man 
forandrer master PIN

Master PINen er en 4-talls PIN 
som brukes for registrering av 
håndsettet og for å tilbakestille 
din telefon. Standard master 
PIN er 0000. Denne PIN brukes 
også for å beskytte håndsettets 
innstillinger. Ditt håndsett kommer 
til å oppfordre deg når PIN er 
nødvendig.

 Merk 
Antall tilgjengelige opsjoner for 
recall tid varierer fra land til land.
4  Trykk på  for å lagre 

innstillingen.

5.5.7 Hvordan man velger 
anropsmodus

Denne innstillingen for 
anropsmodus er avhengig av 
landet.  Pulsmodus er kanskje ikke 
tilgjengelig i alle land.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

• Aktuelle innstillinger blir vist. 

3  Trykk på  for pulsmodus 
eller  for tonemodus

4  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

5.5.8 Hvordan man slår på/
av tastetone

1  Trykk på 

2  Hvis taste pip ble slått på fra 
før, trykk på  for å slå av 
tastetone

3  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

• Heretter høres inget tastetrykk.
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nummer for talepostboksen på  
direkte. 

1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Tast inn telefonnummer til din 
nettverks talepostboks

4  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

5.5.12 Hvordan man 
kommer til nummeret 
for talepostboksen

1  Trykk og hold ned  for 
å ringe ut til nummeret for 
talepostboksen.

5.5.13 Hvordan 
gjenopprettes 
standard innstillinger

Du kan til enhver tid tilbakestille 
din telefon til standard 
innstillinger (se kapittel 5.6). 
Etter tilbakestillingen er alle 
dine personlige innstillinger 
og anropslogg slettet, men 
telefonboken din er ikke forandret.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Tast inn din 4-talls PIN

4  Trykk på 

• Din telefon er tilbakestilt til 
standard innstillinger. 

 Merk 
Forhåndsregistrert PIN-kode for 
produktet er 0000. Oppbevar PIN-
detaljene på et sikkert sted der 
du enkelt kan få tilgang til dem, 
dersom du endrer denne PIN-
koden. Ikke mist PIN-koden.
1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Tast inn standard eller din  
4-talls PIN kode (0 til 9)

4  Trykk på 

5  Tast inn ny 4-tall PIN

6  Trykk på 

7  Tast inn ny 4-talls PIN igjen for 
å bekrefte

8  Trykk på  for å lagre 
innstillingen

• Ny PIN er lagret.
 Merk 

Hvis inntastet PIN kode er feil, 
høres det en lang pipe tone og 
telefonen går tilbake til hvilemodus.

5.5.11 Hvordan man 
programmerer 
nummeret for 
talepostboksen

Noen nettverk operatører tilbyr 
tjenester for talepostboksen. Ta 
kontakt med din nettverk operatør 
for mer informasjon om denne 
funksjonen. Du kan taste inn ditt 
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5.6 Standard innstillinger

Objekter  Standard verdier

Øretelefon volum Nivå 2

Ringemelodi Melodi 1

Ringevolum Nivå 3

Tastetone PÅ

Recall tid Avhengig av land

Anropsmodus Avhengig av land

Master PIN 0000

Redial liste Tom

Anropslogg Tom

Telefonbok minne Blir uforandret
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Kommunikasjon blir brutt 
under samtalen!
• Lad LEVERTE 

GJENOPPLADBARE 
BATTERIER.

• Beveg deg mot basestasjonen

Dårlig lydkvalitet
• Beveg deg mot basestasjonen
• Beveg basestasjonen minst 

en meter bort fra elektriske 
anvendelser

Ingen summetone
• Sjekk tilkoblinger. Tilbakestill 

telefonen: Ta ut strømmen og 
sett den på igjen

• Lad batteriene i minst 24 timer
• Beveg deg mot basestasjonen
• Bruk telefonkabel som ble levert
• Tilkoble linjeadapter (om 

nødvendig) til linjekabel

6 Flest stilte 
spørsmål

I dette kapittelet finner du de flest 
stilte spørsmål og svar om din 
telefon. 

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!
• Lad batteriet: Sett håndsett 

i lade-apparat.  Etter noen 
øyeblikk slår telefonen seg på

• Sjekk tilkoblinger til lade-apparat
• Bruk kun LEVERTE 

GJENOPPLADBARE 
BATTERIER.

Telefon virker ikke i det  
hele tatt.
• Forsikre deg om at adapteren og 

telefonkabel er riktig tilkoblet
• Sjekk om batteriene er 

fullstendig ladet og riktig 
installert.

• Denne telefonen virker ikke 
under strømbrudd.
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 blinker.
• Beveg deg mot basestasjonen
• Sjekk batteriladning
• Registrer håndsettet på 

basestasjonen

 kommer opp.
• Bytt ut batterier med nye (bruk 

kun gjenoppladbare batterier)

Oppsett

Anrop ID virker ikke riktig.
• Sjekk med ditt lokale  

telefonselskap om CID tjeneste 
er abonnert

• La telefonen ringe minst en gang 
før du svarer

Anrop for ventende anrop kan 
ikke svares på.
• Sjekk med ditt lokale  

telefonselskap og velg ut korrekt 
recall varighet

Håndsettet viser ingenting, 
men bare  blinker
• Prøv igjen ved å frakoble og 

tilkoble strømforsyningen til 
basestasjonen og følg prosedyren 
for å registrere et håndsett (se 
kapittel 3.5)

• Ta ut håndsettets batterier og 
sett dem inn igjen

Lyd

Håndsett ringer ikke!
• Sett opp volumet
• Forsikre deg om at adapteren og 

telefonkabel er riktig tilkoblet
• Beveg håndsettet mot 

basestasjon
• Forsikre deg om at ringeren til 

håndsettet er slått på (  blir 
ikke vist på LCD-en)

Anroperen hører meg ikke!
• Mikrofon kan være stumm: 

Under anrop, trykk på 
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Lydforstyrrelser på din radio 
eller ditt fjernsyn
• Beveg strømadapteren eller 

basestasjonen så langt bort  
som mulig

Produkt oppførsel

Anropslinje-identifikasjons 
(CLI) tjeneste virker ikke
• Sjekk ditt abonnement med din 

nettverk operatør

En innføring i telefonboken 
kan ikke bli lagret
• Slett en innføring for å frigjø 

minnet.

Håndsettet kan ikke 
registreres
• Forsikre deg om at  har vært 

trykket ned i 3 sekunder.
• Hver base kan kun registrere 

opp til fire håndsett. 
• Hvert håndsett kan kun være 

registrert på en basestasjon.

Jeg har glemt  min PIN
1  Trykk på 

2  Trykk på 

3  Trykk på ##**793

• Din telefon blir tilbakestilt til 
standard innstillinger og du 
kan bruke standard PIN 0000. 
Telefonboken er ikke slettet.
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