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Hvad der er i boksen

CD140/CD145 
Håndsæt

CD 145  
basestation

Strømforsyningsenhed 
til basestation

Net-ledning

2 x AAA  
genopladelige 

batterier

CD140 eller CD145 
Brugsvejledning

Opsætningsvejledning Garantibevis

Net-adapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde line  
adapteren i boksen. Hvis det er tilfældet, skal du forbinde line adapteren til line kablet 
før du sætter line kablet i tilslutningen.

I multihåndset pakker vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med  
strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

 ADVARSEL Brug altid de ledninger og batterier der blev leveret sammen med 
telefonen.

CD140

CD140 basestation
ELER



1 Tilslut
Forbind basestation

1. Tilslut strømledningen i stikket under basestation

2. Tilslut net-ledningen i stikket under basestation

3. Tilslut den anden ende af net-ledningen, sammen med adapteren hvis det er 
nødvendigt, til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til en stikkontakt

2 Installer
Sæt de genopladelige batterier i og oplad dem

Indstil din telefon
1.  Tryk på  og de tilgængelige landekoder blinker.

2.  Tryk på  gentagende gange for at finde den ønskede landekode.  
(Se Landekodetabel)

3.  Tryk på  og din telefon er indstillet I overensstemmelse med din valgte  
landekode.

Sæt batterierne i

1 2

Tilslut 
strømforsy-
ningen

Tilslut net-
ledningen 
til net-
stikket

Lad håndsættet oplade i 24 timer

3



Indstil tid
1. Tryk  
2. Tryk  
3. Indtast tiden (TT-MM) i  

24-timers-format.
4. Tryk  for at gemme indstillingerne.

Foretage et opkald
Tryk på  og indtast nummeret
ELER
Indtast nummeret og tryk på 
Besvare et opkald
Når telefonen ringer, tryk da på  .
Afslutte et opkald
Tryk på 

3 God fornøjelse

Landekodetabel
Kode Land * Standard 

udgående 
besked-
sprog

* Sprog 
tilgængeligt 
for 
udgående 
besked

01 Tyskland Tysk 1 – Tysk
2 – Tyrkisk02 Østrig Tysk

03 Tyrkiet Tyrkisk

04 England Engelsk 1 – Engelsk

05 Irland Engelsk

06 Frankrig Fransk 1 – Fransk
2 – Italiensk
3 – Portugisisk
4 – Græsk
5 – Spansk

07 Italien Italiensk

08 Portugal Portugisisk

09 Grækenland Græsk

10 Spanien Spansk

11-1 Schweiz Tysk 1 – Fransk
2 – Tysk
3 – Italiensk
4 – Engelsk

11-2 Schweiz Fransk

11-3 Schweiz Italiensk

12 Frankrig Fransk

13 Nederlandene Hollandsk 1 – Hollandsk
2 – Fransk
3 – Tysk
4 – Engelsk

14-1 Belgien Hollandsk

14-2 Belgien Fransk

Kode Land * Standard 
udgående 
besked-
sprog

* Sprog 
tilgængeligt 
for 
udgående 
besked

15 Sverige Svensk 1 – Svensk
2 – Norsk
3 – Finsk
4 – Dansk

16 Norge Norsk

17 Finland Finsk

18 Danmark Dansk

21 Rumænien Rumænsk 1 – Rumænsk
2 – Polsk
3 – Tjekkisk
4 – Ungarsk
5 – Engelsk

22 Polen Polsk

23 Tjekkiet Tjekkisk

24 Ungarn Ungarsk

25 Slovakiet Tjekkisk

26 Slovakiet Engelsk

27 Kroatien Engelsk

28 Bulgarien Engelsk

29 Serbien Engelsk

30 Singapore Engelsk 1 – Engelsk
2 – Bahasa31 Indonesien Engelsk

32 Malaysia Engelsk

35 Australien Engelsk

36 New Zealand Engelsk

39 Brasilien Brasiliansk 1 – Brasiliansk
2 – Spansk40 Mexico Spansk

* Dette gælder kun CD145 For yderligere information om at ændre sproget på den udgående besked, kig i 
sektion 5.6.5 af CD145 brugermanualen.



Lytte til nye beskeder på telefonsvareren (kun tilgængeligt på CD145)

Tryk på  på basestation for at tænde for telefonsvareren, indikatoren tændes

Tryk på  igen for at slukke telefonsvareren, indikatoren slukkes

Tryk på  på basestation og den ældste, nye, besked vil blive afspillet

Tryk på  for at springe den nuværende besked over og afspille den næste besked

Tryk på , i løbet af det første sekund af beskeden, for at gå tilbage til den forrige 
besked

Tryk på , efter der er gået mere end et sekund af beskeden, for at afspille den igen

Tryk på  for at skrue op, og  for at skrue ned for højttaleren under 
afspilning af beskeden

Tryk på  for at slette den nuværende besked

Kig i CD145 brugermanualen for at få detaljer om telefonsvarerens funktioner

Gemme et nummer i telefonbogen
1.  Tryk på 

2.  Tryk på  og hukommelsesnummer 0 bliver vist

3.  Tryk på  gentagende gange for at vælge et andet hukommelsesnummer fra 0 
til 19

4.  Indtast telefonnummeret. Hvis du indtaster nummeret forkert, tryk  for at 
slette et ciffer

5.  Tryk på  for at gemme nummeret

Indstille ringetonen
1.  Tryk på 
2.  Tryk på  for at høre den nuværende ringetone
3.  Tryk på en af tal knapperne fra  til  for at vælge din ringetone
4.  Tryk på  for at gemme indstillingen

Indstille lydstyrken for høretelefonen
1.  Tryk på 
2.  Tryk på  for at vise det nuværende lydstyrkeniveau for øresneglen

3.  Tryk på  (lav),  (medium) eller  (høj) for at vælge lydstyrke for 
øresneglen

4.  Tryk på  for at gemme indstillingen



Fejlfinding
For yderligere information, kig i brugermanualen der kom med din CD140 
eller CD145.
Problem Løsning

• Ingen klartone • Gennemse forbindelserne

  • Oplad batterierne I mindst 24 timer

  • Anvend det medfølgende line kabel

• Dårlig lydkvalitet • Gå tættere på basestation

  • Flyt basestation mindst en meter væk fra ethvert 
elektrisk apparat

• -ikonet blinker • Registrer håndsættet til basestation

  • Gå tættere på basestation

• LCD’et på håndsættet viser  • Prøv igen ved at frakoble og genforbinde  
 ikke noget  basestations strømforsyning og følg proceduren  
   for at registrere et håndsæt

  • Undersøg at de to medfølgende genopladelige 
batterier er blevet indsat i batterirummet

  • Undersøg at de medfølgende batterier er opladede

• Opkalds ID virker ikke • Undersøg at dit abonnement hos din teleoperatør 
inkluderer opkalds ID

Brug for hjælp?
Brugermanual
Kig i brugermanualen der kom med din CD140 eller CD145.

Online hjælp
www.philips.com/support

3111 285 32562
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