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 Varning
Använd bara uppladdningsbara 
batterier!
Handenheter skall laddas i 24 
timmar innan de används.
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Viktigt 3

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna 
bruksanvisning innan du använder 
din CD145. Den innehåller viktig 
information och noteringar gällande 
din telefon.

1.1 Strömförsörjning
• Denna produkt kräver en 

elektrisk strömförsörjning 
av 220-240 volt växelström. 
Skulle det bli strömavbrott, kan 
kommunikationen försvinna.

• Det elektriska nätverket klassas 
som farligt. Det enda sättet att 
bryta stömmen till laddaren 
är att dra ur stickproppen ur 
strömuttaget. Se till att det 
elektriska uttaget alltid är lätt 
tillgängligt.
 Varning

• Låt inte laddningskontakterna 
eller batteriet komma i kontakt 
med metallobjekt.

• Tillåt inte laddaren att komma i 
kontakt med vätskor.

• Använd aldrig ett annat batteri 
än det som levererades 
med produkten eller som 
rekommenderas av Philips: 
explosionsrisk.

• Använd alltid de kablar som 
levererades med produkten.

• Aktivering av högtalarläget kan 
göra att ljudet i hörluren stiger 
till en mycket hög nivå. Se till att 
du inte håller handenheten för 
nära ditt öra.

• Denna utrustning är inte avsedd 
att kunna göra nödsamtal från 
när strömmen försvinner. Du 
måste ha ett alternativt sätt 
tillgängligt för att kunna göra 
nödsamtal.

1.2 Konformitet
Vi, Philips förklarar att produkten 
är i enlighet med de huvudsakliga 
kraven och relevanta bestämmelser 
i Direktiv 1999/5/EC. Du kan läsa 
hela Konformitetsdeklarationen på 
www.p4c.philips.com.

1.3 Återvinning och 
kassering

Instruktioner för återvinning 
av gamla produkter: 
WEEE-direktivet (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive;  
2002/96/EC) finns för att se till 
att produkter återvinns på bästa 
möjliga sätt, med utvinnings- och 
återvinningsmetder som bäst 
skyddar människors hälsa och 
naturen. 
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Kassering av batterier:
Batterier skall inte 
kastas med det vanliga 
hushållsavfallet.

Förpackningsinformation:
Philips har märkt förpackningen 
med standardsymboler som är 
avsedda att befodra återvinning 
och korrekt hantering av eventuellt 
avfall.

En finansiell ersättning 
har betalats till det 

nationella återanvändnings och 
återvinningssystemet.

Det märkta 
förpackningsmaterialet är 

återvinningsbart.

1.4 Användning av 
utrustning med GAP-
standard

GAP-standarden garanterar att 
alla DECT™ GAP-handenheter 
och basstationer uppfyller 
en minimistandard oavsett 
tillverkningsmodell. Din CD140/145 
handenhet och basstation är 
tillverkade enligt GAP-standarden, 
vilket innebär att de garanterade 
funktionerna är: registrering av 
handenhet, komma ut på linjen, 
ta emot ett samtal och ringa upp. 
De avancerade funktionerna finns 
kanske inte tillgängliga om du 

Din produkt är formgiven och 
tillverkad med högkvalitativa 
material och komponenter, vilka 
kan återvinnas och återanvändas.
Ta reda på vilka lokala 
bestämmelser som gäller för 
återvinning av elektriska och 
elektroniska produkter med denna 
symbol.

Använd ett av följande sätt:
• Lämna in hela produkten 

(inklusive kablar, stickproppar 
och tillbehör) till ett WEEE-
märkt insamlingsställe.

• Om du har köpt en 
ersättningsprodukt, lämna in 
hela den gamla produkten till 
din återförsäljare. Han måste ta 
emot den eftersom det krävs i 
WEEE-direktivet.
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använder en annan handenhet än 
din CD140/145 med din basstation.
För att registrera och använda 
din CD140/145 handenhet 
med en basstation med GAP-
standard av ett annat märke, följ 
först proceduren som beskrivs 
i tillverkarens instruktioner, följ 
sedan proceduren som beskrivs i 
avsnitt 3.5.
För att registrera en handenhet av 
ett annat märke till basstationen 
för CD140/145, placera 
basstationen i registreringsläge 
(avsnitt 3.5), följ sedan proceduren 
i tillverkarens instruktioner.

1.5 Elektriska, 
Magnetiska och 
Elektromagnetiska 
Fält (“EMF”)

1  Philips Royal Electronics 
tillverkar och säljer många 
produkter riktade mot 
konsumenter som vanligtvis, 
vilket är fallet med alla 
elektroniska apparater, har den 
egenskapen att dom avger och 
tar emot elektromagnetiska 
signaler.

2  En av Philips ledande 
affärsprinciper är att ha 
alla nödvändiga hälso- och 
säkerhets försiktighetsåtgärder 
för sina produkter, att följa alla 
gällande lagliga krav och att 
vara inom dom gällande EMF-
regler som gäller vid tiden för 
produktens tillverkning.

3  Philips har förutsatt sig 
att utveckla, tillverka och 
marknadsföra produkter som 
inte har någon menlig verkan 
på hälsan.

4  Philips bekräftar att om deras 
produkter hanteras på det 
sätt som är avsett, är dom 
säkra att använda enligt den 
vetenskapliga kunskap som 
finns idag.

5  Philips spelar en aktiv roll i 
utvecklingen av internationella 
regler för EMF och säkerhet, 
vilket möjliggör för Philips att 
förutsäga framtida utveckling 
när det gäller standardisering 
och att kunna integrera dom i 
sina produkter.
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2 Din telefon

2.1 Vad finns i lådan

 OBS 
Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. Du kanske finner 
att strömadaptern ligger i förpackningslådan. I så fall måste du ansluta 
strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.
I satser med flera handenheter hittar du flera handenheter, laddare med 
strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

Handenhet

Strömsladd

Bruksanvisning Garantisedel

Snabbstartsinstruktioner2xAAA Uppladdningsbara 
batterier

Basstation Strömadapter

CD140CD145
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A Knapp för samtalslogg 
I viloläge: Tryck för att öppna 
samtalsloggen

B Knapp för telefonboken 
I viloläge: Tryck för att öppna 
telefonboken

C Samtalsknapp 
I viloläge: Tryck för att svara på 
ett inkommande samtal 
I viloläge: Tryck för att ringa 
Under pågående samtal: Tryck 
för att avsluta ett samtal

D Återuppringnings-/
flashknapp 
I viloläge: Tryck för att öppna 
återuppringningslistan 
När du slår numret först: Tryck 
för att infoga en flash 

 OBS 
Den första siffran kan inte vara 
en flash när du slår numret först.

E Knapp för rensning/tillbaka/
mikrofon av 
I redigeringsläge/läge för numret 
först: Tryck helt kort för att 
radera ett tecken/siffra 
I redigeringsläge/läge för numret 
först: Tryck länge för att radera 
alla tecken/siffror 
I telefonboken/samtalsloggen/
återuppringningslistan: Tryck för 
att återgå till viloläge 
I läget för telefoninställningar: 
Tryck för att gå tillbaka till 
tidigare nivå 
Medan ett samtal kopplas: Tryck 
för att stänga av mikrofonen

2.2 Beskrivning av 
telefonen

2.2.1 Handenhet

A

B

C

D

E
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F Alfanumerisk knappsats 
G Stjärnknapp 

I viloläge: Tryck helt kort för att 
infoga en * 
I viloläge: Tryck länge för att öppna 
eller låsa knapplåset

H Fyrkantsknapp 
I viloläge: Tryck helt kort för att 
infoga en # 
I viloläge: Tryck länge för att stänga 
av ringklockan 
I nummerslagningsläge: Tryck länge 
för att infoga en paus

I Santalsöverföring/Intercom/
Konferens 
I viloläge: Tryck helt kort för att 
påbörja ett intercomsamtal 
Vid anslutning till externt samtal: 
Tryck helt kort för att påbörja ett 
internt samtal eller för att växla 
samtalet mellan ett internt samtal 
och ett externt 
Tryck länge för att påbörja ett 
konferenssamtal med ett externt 
och ett annat internt samtal

J Programknapp 
I viloläge: Tryck för att komma till 
läget för telefoninställningar 
I läget för telefoninställningar 
(utom redigeringsläge): Tryck för att 
bekräfta och spara inställningarna

F

G

H

I

J



Din telefon 9

2.2.2 Handenhetens ikoner

 Visar batterinivå. Visar ikonen för tomt batteri när  

  batterinivån är låg, annars visas ikonen för fullt batteri.

 Visas när telefonen används. Blinkar vid ringning.

 Blinkar när nya meddelanden har tagits emot men ännu inte  
är lästa

 Visas när du tittar igenom samtalsloggen. Blinkar när missade 
samtal tas emot.

 Visas när du tittar igenom telefonboken

 Visas när telefonen är i telefoninställningsläge

 Visas när knappsatsen är låst

 Visas när mikrofonen är avstängd

 Visas när ringsignalen är avstängd

 Visas när telefonsvararen är påslagen. Blinkar när nya 
telefonsvarsmeddelanden har tagits emot.

 Visas när handenheten är registrerad och inom räckhåll för 
basstationen. Blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när 
den letar efter en basstation.
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2.2.3 Basstation
D Radera knapp
 Radera det gällande meddelandet 

under pågående uppspelning.
 Tryck länge för att radera alla 

meddelanden när telefonsvararen 
befinner sig I beredskapsläge

  OBS
 Olästa meddelanden raderas 

inte.
E Bakåt knapp
 Tryck för att gå tillbaka till 

föregående meddelande
F Framåt knapp 
 Hoppa till nästa meddelande 

under pågående uppspelning
G + / - knapp
 Öka (+) eller minska (-) 

ljudnivån under uppspelning av 
meddelande

H Sökningsknapp 
Tryck för att söka efter 
handenheten 
Håll intryckt i tre 
sekunder för att påbörja 
registreringsproceduren

A Lysdiod
 AV: Telefonsvararsystemet 

avstängt
 PÅ: Telefonsvararsystemet är på
 Normalt blinkande: Ett nytt 

meddelande har tagits emot eller 
inkommande meddelande spelas in.

 Snabbt blinkande: 
Meddelandelådan är full

B Stopp/Spela knapp
 Tryck för att spela upp 

telefonmeddelandet (det först 
inspelade spelas först)

 Tryck för att stoppa uppspelning
C Telefonsvarare PÅ/AV knapp
 Tryck för att slå på eller stänga 

av telefonsvararen.

F
G
H

C
D

A
B

E
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Strömadaptern och telefonkabeln 
måste anslutas på rätt sätt, 
eftersom felaktig anslutning kan 
skada enheten.
Använd bara den telefonkabel som 
levererades med apparaten. Annars 
kanske du inte får en rington.

1  Anslut strömsladden till uttaget 
under basstationen.

2  Anslut strömsladden till uttaget 
under basstationen.

3 Börja använda 
telefonen

3.1 Koppla in basstationen
 Försiktigt 

Undvik att placera basstationen 
bredvid stora metallobjekt som 
arkivskåp, värmeelement eller 
elektrisk utrustning. Detta kan 
påverka både räckvidd och 
ljudkvalitet. Byggnader med tjocka 
inner- och ytterväggar kan störa 
överföringen av signaler till och 
från basstationen.

 Varning 
Strömmen finns där när 
strömadaptern ansluts till apparaten 
och till vägguttaget. Det enda sättet 
att stänga av strömmen är att dra 
ur strömadaptern ur vägguttaget. 
Se därför till att strömutaget är lätt 
tillgängligt.
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1  Dra av batteriluckan.

2  Placera batterierna enligt 
bilden i batteriutrymmet, och 
sätt tillbaka batteriluckan.

3.3 Placera handenheten i 
laddningsuttaget

 OBS 
Ladda handenheten i minst 24 
timmar innan du använder den 
första gången.
När batteriet är helt laddat är 
samtalstiden circa 12 timmar och 
standbytiden circa 120 timmar.

1  Placera handenheten 
i laddningsuttaget på 
basstationen. 

2  När handenheten är helt 
laddad, visas .

3  Anslut den andra änden av 
telefonkabeln, i telefonjacket, 
och strömsladdens andra ände 
i strömuttaget.

 OBS 
Strömadaptern är kanske inte 
ansluten till strömsladden. I så fall 
måste du ansluta strömadaptern till 
sladden innan du ansluter sladden 
till vägguttaget.

3.2 Sätt i 
uppladdningsbara 
batterier

Din CD145 levereras med två 
uppladdningsbara batterier. 
Installera batterierna och 
ladda dom, innan du använder 
handenheten.
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3.4 Anpassa din telefon
Innan du använder din CD145, 
måste den anpassas till det land 
den används i. Beroende på det 
land du har valt visas skärmbilden 
för val av land kanske inte. I så fall 
behöver du inte välja en landskod 
för att anpassa din telefon. Efter att 
ha laddat den i några minuter, visas 
skärmbilden för val av landskod. 
Följ dessa steg för att ställa in din 
telefon:

Tabell över landsinställningar

1  Tryck 

• På skärmen visas endast de 
landskoder som finns tillgängliga i 
produkten.

2  Tryck  ett flertal gånger för 
att hitta din önskade landskod. 
(Se listan för val av landskoder).

3  Tryck  för att bekräfta

• Din telefon har anpassats efter 
den landskod du har valt, och 
återgår till viloläget.

Kod Land Språk på 
förinställt 
svarsmeddelande

* Svarsmeddelande 
finns tillgängligt på

01 Tyskland Tyska 1 – Tyska
2 – Turkiska02 Österrike Tyska

03 Turkiet Turkiska
04 Storbritannien Engelska 1 – Engelska
05 Irland Engelska
06 Frankrike Franska 1 – Franska

2 – Italienska
3 – Portugisiska
4 – Grekiska
5 – Spanska

07 Italien Italienska
08 Portugal Portugisiska
09 Grekland Grekiska
10 Spanien Spanska
11-1 Schweiz Engelska 1 – Franska

2 – Tyska
3 – Italienska
4 – Engelska

11-2 Schweiz
11-3 Schweiz
12 Frankrike
13 Holland Engelska 1 – Holländska

2 – Franska
3 – Tyska
4 – Engelska

14-1 Belgien

14-2 Belgien

* I utgångsläget visas språk 1, se avsnitt 6.7 för att veta hur du skall använda de 
andra språken för svarsmeddelandet.
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 OBS 
När du väl har valt land, anpassas 
telefonen automatiskt till de 
gällande linjeinställningarna.

Kod Land Språk på 
förinställt 
svarsmeddelande

* Svarsmeddelande 
finns tillgängligt på

15 Sverige Engelska 1 – Svenska
2 – Norska
3 – Finska
4 – Danska
5 – Engelska

16 Norge

17 Finland

18 Danmark

21 Rumänien Engelska 1 – Rumänska
2 – Polska
3 – Tjeckiska
4 – Ungerska
5 – Engelska

22 Polen

23 Tjeckien

24 Ungern

25 Slovakien

26 Slovenien

27 Kroatien

28 Bulgarien

29 Serbien

30 Singapore Engelska 1 – Engelska

31 Indonesien

32 Malaysia

35 Australien

36 Nya Zeeland

39 Brasilien Engelska 1 – Brasilianska
2 – Spanska
3 – Engelska

40 Mexico

* I utgångsläget visas språk 1, se avsnitt 6.7 för att veta hur du skall använda de 
andra språken för svarsmeddelandet.

 Tips 
Om du väljer fel land eller om du 
vill välja ett annat land efter den 
första inställningen, kan du trycka 

, , skriva in den fyrsiffriga 
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PIN-koden (ursprungligt PIN är 
0000) och trycka  i viloläget för 
att återgå till fabriksinställningarna. 
Handenheten återgår till 
skärmbilden för landsinställningar, 
och du kan göra ett nytt val av 
landskod. Om det inte behövs 
ett val av landskod, återgår 
handenheten till viloläget efter 
återställningen.

3.5 Registrering av 
handenheten

Du måste registrera din handenhet 
eller om du vill, kan du registrera 
din handenhet till en annan 
basenhet. Du kan registrera upp till 
fyra handenheter på en basstation.
Innan du skriver in den fyrsiffriga 
PIN-koden, tryck  på 
basenheten i circa tre sekunder 
när basenheten är i beredskapsläge.
1  Tryck , 

2  Skriv in den gällande fyrsiffriga 
PIN-koden. (Ursprungligt PIN 
är 0000)

3  Tryck  för att påbörja 
registreringen

 OBS 
Om du skriver in felaktig PIN-kod, 
hörs ett längre pip, och telefonen 
återgår till beredskapsläge.
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3  Tryck  för att ringa det 
önskade numret

 OBS 
Den äldsta posten raderas när 
minnet är fullt.

4.1.4 Ring från telefonboken
1  Tryck  och det första 

numret i telefonboken visas
Numret som är sparat i minnesläge 
0 visas om det finns ett sparat 
nummer i detta läge, annars visas 
bara 0- minnesplatsnumret.
2  Tryck  ett flertal gånger tills 

det önskade numret visas

 Tips 
För nummer som sparats på 
platserna 0 till 9, kan du skriva 
telefonbokens platsnummer direkt 
för att komma till det önskade 
telefonnumret. För nummer som är 
sparade på minnesplatserna 10 till 
19, tryck  ett flertal gånger för 
att komma rätt.

3  Tryck  för att ringa det 
önskade numret

• Samtalet påbörjas.

4 Användning av 
telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Slå numret först
1  Slå telefonnumret (maximalt 24 

siffror).
2  Tryck  för att numret skall 

skickas
• Samtalet påbörjas.

4.1.2 Direkt 
nummerslagning

1  Tryck  för att komma ut på 
linjen

2  Skriv in telefonnumret.

• Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ring från 
uppringarloggen

Denna egenskap finns om du 
abonnerar på nummerpresentation 
hos ditt telefonbolag. 
1  Tryck  för att se den 

senaste posten i samtalsloggen
2  Tryck  ett flertal gånger för 

att bläddra genom listan på 
obesvarade samtal för att välja 
det samtal du vill besvara
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4.1.5 Ring från 
återuppringningslistan

1  Tryck 
• Skärmen visar det senast slagna 

numret.
 OBS 

Handenheten sparar de fem senast 
slagna numren.
2  Tryck  ett flertal gånger för 

att visa de andra senaste slagna 
numren

3  Tryck  för att ringa det 
önskade numret

4.1.6 Samtalstimer
Samtalstimern visar det senaste 
samtalets längd när du avbryter 
samtalet. Det visas i formatet 
minuter och sekunder (MM-SS).

4.2 Svara på samtal
När telefonen ringer, tryck 
• Samtalet påbörjas.

4.3 Avsluta ett samtal
Tryck  under pågående samtal
• Samtalet avslutas.
ELLER
Sätt i handenheten i basstationen.
• Samtalet avslutas.

4.4  Återuppringning
För att använda denna egenskap, 
måste du abonnera på tjänsten hos 
ditt telefonbolag. Du kan använda åte
ruppringningsfunktionen för att göra 
eller ta emot ett andra samtal. De 
funktioner som nämnts i avsnitten 
4.4.1 och 4.4.2 kan variera mellan 
länder och lokala telefonbolag. 
Skaffa närmare upplysningar om 
återuppringningstjänsten hos din 
teletjänstleverantör.

4.4.1 Så här gör du en 
andra uppringning

Under pågående samtal:
1  Tryck  för att försätta 

pågående samtal i vänteläge
• Du hör linjetonen.
2  Skriv in numret för nästa 

samtal, och det ringer upp.
3  När det andra samtalet 

besvaras, kan du trycka  
och  för att växla mellan de 
två samtalen.
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4.5.1 Så här gör du interna 
samtal

1  Tryck  

2  Tryck det handenhetsnummer 
du vill tala med

3  Tryck  på den uppringda 
handenheten

• Intercomsamtalet påbörjas.
 OBS 

Om den uppringda handenheten är 
upptagen, hörs det en upptagetton i 
den uppringande handenheten.

4.5.2 Överföring av externt 
samtal till en annan 
handenhet

Under pågående externa 
samtal:
1  Tryck 

2  Tryck det handenhetsnummer 
du vill tala med

• Det ringer i den uppringda 
handenheten om den är ledig, 
tryck  på den uppringda 
handenheten för att påbörja 
intercomsamtal och det externa 
samtalet placeras automatiskt i 
vänteläge.

4.4.2 Så här svarar du på en 
andra uppringning

För att använda denna egenskap, 
måste du abonnera på tjänsten hos 
ditt telefonbolag. Om ett andra 
samtal kommer medan du har 
ett samtal, hörs det med jämna 
mellanrum ett kort pip:
1   Tryck  för att besvara det 

andra samtalet
• Det första samtalet placeras 

automatiskt i vänteläge.
2  Tryck  och  växlar 

mellan den första och den 
andra uppringaren

 OBS 
Om du prenumrerar på 
nummerpresentation, visas 
uppringarens identitet på displayen.

4.5 Att använda 
intercomen

Denna egenskap finns bara om 
det finns minst 2 handenheter 
registrerade. Den tillåter dig att 
göra gratis interna samtal, överföra 
ett inkommande samtal från en 
handenhet till en annan samt att 
göra konferenssamtal. 
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4  Håll  intryckt på den 
uppringande handenheten

• Konferenssamtalet påbörjas.

Under pågående 
konferenssamtal:
1  Tryck  för att placera den 

externa samtalet i vänteläge 
och återgå till internt samtal

• Det externa samtalet placeras 
automatiskt i vänteläge.

2  Håll  intryckt för att 
återupprätta konferenssamtalet

 OBS 
Även om man stänger av en 
handenhet under pågående 
konferenssamtal är den andra 
handeheten fortfarande kopplad till 
det externa samtalet.

4.6  Så söker du efter 
handenheten

Du kan hitta din handenhet genom 
att du trycker  på basstationen.
Alla handenheter som är 
registrerade på basen kommer att 
avge en sökton, och du kan stänga av 
sökningen genom att trycka  på 
handenheten eller  på basen igen.

 OBS

Du kan trycka  för att växla 
mellan det interna samtalet och det 
externa.
3  Tryck  för att överföra 

samtalet på den uppringande 
handenheten

• Den uppringande handenheten 
överför samtalet till den 
uppringda handenheten.

4.5.3 Så här gör du 
ett trepersoners 
konferenssamtal

Egenskapen för konferenssamtal 
tillåter att ett externt samtal 
delas mellan två handenheter (i 
intercomläge). De tre parterna 
kan deltaga i samtalet, och inget 
speciellt nätverksabonnemang krävs.

Under pågående externa 
samtal:
1  Tryck  

2  Tryck numret på den 
handenhet du vill tala med och 
om det är ledigt, ringer det i 
den handenheten

3  Tryck  på den uppringda 
handenheten för att upprätta 
förbindelse med den 
uppringande handenheten
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5.2 Telefonbok
Din handenhet kan spara 20 
telefonboksposter i 20 olika 
minnesplatser. Varje telefonnummer 
kan ha maximalt 24 siffror. Har du 
mer än en handenhet, har varje 
enhet sin egen telefonbok.

5.2.1 Spara ett nummer i 
telefonboken

I viloläge:
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck  ett flertal gånger för 
att välja minnesplatsnummer

4  Skriv in telefonnumret.

5  Tryck  för att spara numret

• Numret sparas i den valda 
minnesplatsen.

 OBS 
Om minnesplatsen är upptagen 
visas numret som finns sparat på 
denna plats. Du kan trycka  för 
att redigera telefonnumret.

5 Använd mer av 
din telefon

5.1 Samtal pågår

5.1.1 Stäng av/Sätt på 
mikrofonen

Under pågående samtal:
1  Tryck 

• Mikrofonen stängs av och  
visas på displayen.

2  Tryck  igen för att slå på 
mikrofonen

5.1.2 Justering av ljudet i 
hörluren

Under pågående samtal:
1  Tryck 

2  Gällande ljudnivå i hörluren 
visas

3  Tryck ,  eller  för att 
välja den önskade ljudstyrkan i 
hörluren

• Telefonen återgår till skärmbilden 
för kopplat samtal.
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5  Redigera numret

6  Tryck  för att bekräfta

• Den utvalda minnesplatsen 
uppdateras.

5.2.4 Så här raderar du hela 
telefonboken

1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck 

4  Tryck 

• Alla posterna i telefonboken har 
raderats.

5.3 Uppringarlogg
Denna egenskap finns om du 
abonnerar på nummerpresentation 
hos ditt telefonbolag. Din telefon 
kan spara upp till 10 obesvarade 
samtal.   blinkar för att påminna 
dig om att det finns obesvarade 
samtal.  Om du abonnerar på 
nummerpresentation, och under 
förutsättning att uppringaren inte har 
hemligt telefonnummer, kommer den 
uppringades nummer att visas. De 
missade samtalen visas i kronologisk 
ordning, med det allra senaste högst 
på listan. 

5.2.2 Så här öppnar du 
telefonboken

I viloläge:
1  Tryck  för att öppna 

telefonboken
• Numret som är sparat i 

minnesplats 0 visas om det finns 
ett nummer sparat här.

2  Tryck  ett flertal gånger för 
att titta genom andra poster i 
telefonboken

 Tips 
För att titta på numren som är 
sparade i minnesplatserna 0 till 9, 
behöver du bara trycka på numret 
som motsvarar minnesplatsen.

5.2.3 Så här redigerar du en 
telefonbokspost eller 
raderar ett nummer

1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck  ett flertal gånger tills 
det önskade numret visas

4  Tryck  för att radera 
siffrorna en i taget

 Tips

Håller du  intryckt, raderar du 
hela numret, tryck sedan  för att 
radera posten i telefonboken, och 
telefonen återgår till viloläge.
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5.4.1 Så här öppnar du 
återuppringningslistan

1  Tryck 

• Det senast slagna numret visas.
2  Tryck  ett flertal gånger för 

att titta genom andra slagna 
nummer

5.5 Inställningar

5.5.1 Så här ställer du tiden
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Skriv tiden (HH-MM) i  
24-timmarsformat

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

5.5.2 Så här väljer du 
ringmelodi

Din telefon levereras med 10 olika 
ringmelodier.
1  Tryck 

2  Tryck 

• Den gällande ringmelodin spelas.
3  Tryck en av sifferknapparna 

från  till  för att välja en 
ringmelodiv

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

5.3.1 Så här öppnar du 
uppringarloggen

1  Tryck  för att öppna 
samtalsoggen

• Det senaste obesvarade samtalet 
visas.

 OBS 
Om uppringarloggen är tom, visas 
“---------”.
2  Tryck  ett flertal gånger 

för att titta genom andra 
obesvarade samtal

5.3.2 Så här raderar du hela 
uppringarloggen

1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck 

4  Tryck 

• Alla poster i uppringarloggen 
raderas.

5.4 Återuppringningslistan
Din telefon kan spara de fem senast 
slagna numren. Bara de 24 första 
siffrorna i telefonnumret sparas.
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5.5.5 Så här stänger du 
av och sätter på 
knappsatslåset

1  Tryck och håll nere 

•  visas om knappsatsen  
är låst.

2  Håll  intryckt för att låsa 
upp knappsatsen

•  försvinner om knappsatsen 
inte är låst.

 Tips 
Du kan också låsa upp knappsatsen 
genom att ta ur och sätta tillbaka 
handenhetens batterier.

5.5.6 Så här ställer du in 
återanropstid

Återanropstid är den tidfördröjning 
efter vilken linjen bryts efter 
det att du trycker  knappen. 
Det förinställda värdet på 
återanropstiden i din CD145 skall 
vara den som passar bäst för 
telefoner i ditt land. Du behöver 
inte ändra det.
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck på en av sifferknapparna 
från  till  för att välja en 
återanropstid

5.5.3 Så här justerar 
du ljudnivån på 
ringsignalen

Du kan välja mellan tre olika 
ljudnivåer.

1  Tryck 

2  Tryck 

• Den gällande ljudnivån visas och 
spelas upp.

3  Tryck en av sifferknapparna 
från  till  för att välja en 
ringmelodi

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

 Tips

Håller du  intryckt, stänger du 
av ringsignalen.  visas.

5.5.4 Så här justerar du 
ljudnivån på hörluren

Du kan välja mellan tre olika 
ljudnivåer.
1  Tryck 

2  Tryck 

• Gällande ljudnivå i hörluren visas.
3  Tryck  (låg),  (mellan) 

eller  (hög) för att välja den 
ljudvolym du vill ha

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar
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5.5.9 Så här ställer du in 
autoprefix

Den maximala längden på ett 
autoprefix är 10 siffror. När man 
väl har ställt numret, kommer det 
automatiskt att infogas i början på 
alla nummer som slås.
1   Tryck , 

2  Skriv in signalnumret, där 
längden på signalnumret inte får 
vara längre äm fem siffror.

3  Tryck 

4  Skriv autoprefixnumret

5  Tryck  för att spara dina 
inställningar

5.5.10 Så här ändrar du  
PIN-numret

PIN-numret är ett fyrsiffrigt 
nummer som används för 
registrering av handenheten 
och återställning av din telefon. 
Ursprungligt PIN-nummer är 
0000. Detta PIN-nummer används 
också för att skydda handenhetens 
inställningar. Din handenhet 
kommer att begära att du skriver in 
PIN när så behövs.

 OBS 
Antalet tillgängliga återanropstider 
varierar mellan länderna.
4  Tryck  för att spara dina 

inställningar

5.5.7 Så här väljer du 
uppringningstyp

Val av uppringningstyp är 
landsberoende. Pulsval är inte 
tillgängligt i alla länder.
1  Tryck 

2  Tryck 

• Gällande inställningar visas. 

3  Tryck  för pulsval eller  
för tonval

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

5.5.8 Så här stänger du 
av och sätter på 
knappljud

1  Tryck 

2  Om knappljudet var på innan, 
tryck  för att stänga av 
knappljudet

3  Tryck  för att spara dina 
inställningar

• Därefter hörs inte 
knapptrryckningarna.
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röstbrevlådans telefonnummer till  
 direkt. 

1  Tryck 

2  Tryck 

3  Skriv in telefonnumret till ditt 
telefonbolags röstbrevlåda

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

5.5.12 Så här ringer du upp 
din röstbrevlåda

1  Håll  intryckt för att ringa 
din röstbrevlåda.

5.5.13 Så här återställer 
du ursprungsinställ-
ningarna

Du kan när som helst 
återställa telefonen till 
ursprungsinställningarna (se 
avsnitt 7). Efter en återställning 
är alla personliga inställningar 
och samtalsloggar raderade, men 
telefonboken förblir oförändrad.
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Skriv det nya fyrsiffriga  
PIN-numret

4  Tryck 

• Din telefon är nu återställd till 
ursprungsinställningarna. 

 OBS 
Den förinställda PIN-koden är 
0000. Om du ändrar denna PIN-
kod, bör du förvara uppgifterna på 
ett säkert ställe där du lätt hittar 
dem. Tappa inte bort PIN-koden.
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Skriv ursprungliga/gällande 
fyrsiffriga PIN-nummer (0 till 9)

4  Tryck 

5  Skriv det nya fyrsiffriga  
PIN-numret

6  Tryck 

7  Skriv det nya fyrsiffriga  
PIN-numret igen för att 
bekräfta

8  Tryck  för att spara dina 
inställningar

• Det nya PIN-numret är sparat.
 OBS 

Om du skriver in felaktig PIN-kod, 
hörs ett längre pip, och telefonen 
återgår till viloläge.

5.5.11 Så här programmerar 
du telefonnumret till 
din röstbrevlåda

Vissa telefonbolag erbjuder 
röstbrevlådetjänster. Kontakta ditt 
telefonbolag för mera information 
om dessa tjänster. Du kan ställa in 
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6 Telefonsvarare

Din CD145 har en telefonsvarare 
som när den är igång tar emot 
obesvarade samtal. Lysdioden 
på basstationen är tänd när 
telefonsvararen är på. Du kan 
spara upp till 99 inkommande och 
utgående meddelanden inom den 
maximala inspelningstiden på ca.15 
minuter.

6.1 Så här slår du på 
telefonsvararen

1  Tryck  på basstationen för 
att slå på telefonsvararen

•  visas på skärmen.

6.2 Så här stänger du av 
telefonsvararen

1  Tryck  på basstationen för 
att stänga av telefonsvararen

•  försvinner från skärmen.

6.3 Så här ställer du 
svarsfördröjning

Du kan ställa in det antalet signaler 
som går fram innan telefonsvararen 
går igång och spelar upp ditt 
meddelande.

Du kan ställa in telefonsvararen att 
svara efter tre till åtta signaler eller 
fjärrsparläge. Ursprungsläget är 6 
signaler.

1  Tryck  och 

2  Tryck 

• Gällande inställning visas.
3  Tryck en av sifferknapparna 

från  (3 signaler) till 
 (8 signaler) eller  

(fjärrsparläge) för välja önskad 
svarsfördröjning

4  Tryck  för att spara dina 
inställningar

6.4 Så här spelar du in ett 
svarsmeddelande

Telefonsvararen spelar upp 
svarsmeddelandet när den tar 
emot ett samtal. Din telefon 
har redan ett förinspelat 
svarsmeddelande på varje språk. 
Du kan även spela in ett personligt 
svarsmeddelande. När du spelar in 
ett svarsmeddelande, används det 
av telefonsvararen för att besvara 
samtal.
1  Tryck  och 

2  Tryck 

Börja tala in ditt meddelande efter 
signalen.
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 OBS
Den maximala längden på ett 
svarsmeddelande är 60 sekunder.

3  Tryck  för stoppa och spara 
ditt meddelande

•  Ditt inspelade meddelande 
spelas automatiskt upp för dig i 
hörluren.

 OBS
Om ditt inspelade meddelande 
raderas, kommer det förinspelade 
meddelandet automatiskt att 
användas. 

6.5 Så här lyssnar du på 
svarsmeddelandet

1  Tryck  och 

2  Tryck 
• Ditt inspelade meddelande spelas 

upp för dig i hörluren.
3  Tryck  eller  för att 

stoppa uppspelningen.

6.6 Så här raderar du 
svarsmeddelandet

1  Tryck  och 

2  Tryck 

3  Tryck  för att bekräfta

Det tidigare inspelade meddelandet 
raderas och ett pip hörs.

6.7 Så här väljer du 
svarsmeddelande

1  Tryck  och 

2  Tryck 

• Gällande inställning visas.
3  Välj vilket språk du vill ha (se 

tabellen med länder i avsnitt 3.4)
4  Tryck  för att spara dina 

inställningar.
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6.8 Så här lyssnar du på 
meddelanden

Lysdioden på basstationen blinkar 
när det finns nya meddelanden. Den 
slutar att blinka när du har lyssnat 
av meddelandena. Nya inkommande 
meddelanden spelas upp i den 

ordning de spelades in. Ett pip hörs 
efter varje nytt meddelande. Gamla 
meddelanden kan bara spelas upp 
efter det att alla nya meddelanden 
har lyssnats av. Lysdioden blinkar 
snabbare nar meddelandeminnet 
är fullt.

Knappar på  Beskrivning 
basstationen

 Trycka för att spela upp eller stoppa uppspelningen av 
meddelandet

 Tryck för att hoppa över gällande meddelande och 
spela upp det nästa

 Tryck för att gå tillbaka till föregående meddelande 
om du trycker knappen inom en sekund av pågående 
uppspelning  
Tryck för att åter spela upp gällande meddelande om 
knappen trycks en sekund efter pågående uppspelning

 Öka (+) eller minska (-) ljudnivån under uppspelning 
av meddelande

 Tryck för att radera gällande meddelande  
Håll knappen intryckt i två sekunder för att radera alla 
gamla meddelanden i viloläget

 OBS
Om du får ett samtal medan du 
lyssnar på meddelanden, stoppas 
genast uppspelningen. Du kan 
trycka på  för att besvara 
samtalet.
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6.9 Så här raderar du alla 
meddelanden

I viloläge:
1  Håll  intryckt i två sekunder 

för att radera alla gamla 
meddelanden.

 OBS
Nya, icke ännu avlyssnade 
meddelanden raderas inte.

6.10 Så här lyssnar du 
på ett inkommande 
meddelande

Du kan kyssna i högtalaren medan 
din telefonsvarare tar emot ett 
meddelande. Detta låter dig 
identifiera uppringaren och du 
kan bestämma om du vill svara 
eller inte. När du trycker  
för att svara upphör inspelningen 
automatiskt.
Det finns fem nivåer på 
högtalarljudet. I viloläge, tryck 

 flera gånger för att justera 
högtalarljudet till den lägsta 
nivån innan ljudet stängs av. 
Du kan trycka  för att öka 
hötalarens ljudnivå för att lyssna på 
inkommande meddelanden.

6.11 Så här 
fjärrmanövrerar du 
din telefonsvarare.

Denna egenskap låter dig 
kontrollera dina meddelanden 
eller på annat sätt sköta 
telefonsvararen genom att ringa 
upp telefonsvararen och ge den en 
tillträdeskod på en tonvalstelefon.
Du kan aktivera fjärrmanövreringen 
genom att:
1  Ring hem till din CD145

2  När telefonsvararen svarar på 
ditt samtal och börjar spela 
upp svarsmeddelandet, tryck #

3  Skriv in den fyrsiffriga PIN-
koden (ursprunglig PIN-kod är 
0000)

 OBS
Om PIN-koden är rätt, spelas 
de inspelade meddelandena 
automatiskt upp.
Skulle PIN-koden vara fel, hör ett 
fel-pip och då måste du försöka 
skriva in rätt PIN-kod igen.
Finns det nya meddelanden, spelas 
de nya upp först, därefter hörs ett 
långt pip, och gamla meddelanden 
spelas upp.
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4  Tryck följande knappar för att 
göra följande:

Knapp Beskrivning  

1 Hoppa tillbaka till förra 
meddelandet 

2 Spela upp meddelandet
3 Hoppa till nästa 

meddelande 
6 Radera det pågående 

meddelandet
7 Slå på telefonsvararen 
8 Stoppa uppspelning
9 Stäng av telefonsvararen 

# Knappa in PIN-koden 
om telefonsvararen är på 
och svarsmeddelandet 
spelas upp.

 OBS
Om telefonsvararen är 
avstängd, går telefonen över till 
fjärrmanövreringsläge efter 10 
signaler. Du kan sedan knappa 
in den fyrasiffriga PIN-koden 
(ursprunglig kod är 0000) för att 
aktivera fjärrmanövreringsegensk
apen. 

6.12 Så här ändrar du PIN-
koden

1  Tryck 

2  Tryck , 

3  Skriv in den gällande fyrsiffriga 
PIN-koden (ursprunglig PIN-
kod är 0000)

4  Tryck 

5  Knappa in den nya PIN-koden

6  Tryck 

7  Knappa åter in den nya PIN-
koden för att bekräfta

8  Tryck  för att spara dina 
inställningar

• Den nya PIN-koden är sparad.

 OBS
PIN-koden för fjärrmanövrering 
skiljer sig från huvud-PIN-koden.
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7 Ursprungsinställningar

Funktion  Ursprungligt värde
Hörlursvolym Nivå 2

Ringmelodi Melodi 1

Ringvolym Nivå 3

Knappljud PÅ

Återanropstid Landsberoende

Ringläge Landsberoende

PIN-kod 0000

Återuppringningslistan Tom

Uppringarlogg Tom

Telefonboksminne Oförändrad

Telefonsvarare PÅ

Svarsläge Svara & Spela in 

Ringfördröjning 6 signaler 

Meddelandepip AV  

Fjärrmanövrerings-PIN 0000

Högtalarljudnivå 03 

Personligt svarsmeddelande Tomt

Språk på förinställt svarsmeddelande Landsberoende 

Telefonsvararminne Tomt
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Anslutningen försvann under 
pågående samtal!
• Ladda de MEDLEVERERADE 

UPPLADDNINGSBARA 
BATTERIERNA.

• Flytta dig närmare basstationen.

Dålig ljudkvalitet
• Flytta dig närmare basstationen.
• Flytta basstationen minst 

en meter bort från annan 
elektronisk utrustning.

Ingen linjeton
• Kontrollera anslutningarna. 

Återställ telefonen: dra ur och 
stoppa tillbaka stickproppen i 
strömuttaget

• Ladda batterierna i minst 24 
timmar

• Flytta dig närmare basstationen.
• Använd den medlevererade 

strömsladden.
• Anslut (vid behov) 

strömadaptern till strömsladden.

8 Svar på vanliga 
frågor

I detta avsnitt hittar du svaren 
på de vanligaste frågorna om din 
telefon. 

Anslutning

Handenheten går inte igång!
• Ladda batterierna: Sätt 

handenheten i laddaren. Efter en 
stund går telefonen igång.

• Kontrollera anslutningarna.
• Använd bara de 

MEDLEVERERADE 
UPPLADDNINGSBARA 
BATTERIERNA.

Telefonen fungerar inte alls.
• Se till att adaptern och 

telefonsladden är rätt anslutna.
• Kontrollera att batterierna är 

fullt laddade och rätt installerade.
• Denna telefon fungerar inte 

under ett strömavbrott.
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Ikonen  blinkar.
• Flytta dig närmare basstationen.
• Kontrollera batteriladdningen
• Registrera handenheten på 

basstationen

Ikonen  visas.
• Ersätt batterierna med nya 

(använd bara uppladdningsbara 
batterier).

Inställning

Nummerpresentationen 
fungerar inte riktigt.
• Kontrollera med ditt 

telefonbolag att ditt abonnemang 
på nummerpresentation fungerar.

• Låt telefonen ringa minst en gång 
innan du svarar.

Samtal väntar kan inte 
besvaras.
• Kontrollera med ditt 

telefonbolag och välj rätt 
återanropstid.

Handenheten visar inget, men 
bara  blinkar
• Försök igen genom att 

koppla loss och åter ansluta 
basstationens strömförsörjning 
och därefter följa proceduren 
att registrera en handenhet (se 
avsnitt 3.5)

• Ta ur och sätt tillbaka 
handenhetens batterier

Ljud

Handenheten ringer inte!
• Höj ljudnivån 
• Se till att adaptern och 

telefonsladden är rätt anslutna
• Flytta handenheten närmare 

basenheten
• Se till att handenhetens ringsignal 

är på (  visas inte på displayen)

Den som ringer hör mig inte!
• Mikrofonen är kanske avstängd: 

Under pågående samtal, tryck 

Telefonen stör radio eller TV.
• Flytta strömadapter eller 

basstation så långt bort som 
möjligt
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Produktfunktioner

Nummerpresentationen 
fungerar inte
• Kontrollera ditt abonnemang 

med ditt telefonbolag.

Jag kan inte spara en post i 
telefonboken
• Radera en post för att frigöra 

minne

Handenheten kan inte 
registreras
• Se till att  har tryckts i tre 

sekunder.
• Varje basstation kan bara 

registrera fyra handenheter. 
• En handenhet kan bara registreras 

på en basstation.

Jag har glömt PIN-numret
1  Tryck 

2  Tryck 

3  Tryck ##**793

• Din telefon återställs till 
ursprungsinställningarna och den 
återfår ursprungliga PIN 0000. 
Posterna i telefonboken raderas 
inte.

Telefonsvarare

Telefonsvararen spelar inte in 
några meddelanden.
• Se till att telefonsvararen är 

ansluten till strömadaptern och 
att strömadaptern är ansluten till 
ett strömuttag med ström i.

• Kontrollera om telefonsvararens 
minne är fullt. Om så är 
fallet, radera några eller alla 
meddelanden.

• Försök med att stänga av 
strömmen och att slå på den igen 
efter en minut.

Det går inte att 
fjärrmanövrera den
• Se till att du har knappat in rätt 

PIN-kod
• Använd en telefon med knappsats

 OBS
Om ovanstående lösningar inte 
fungerar, stäng av strömmen till 
både handenheten och till basen.
Vänta en minut, och försök sedan 
igen.
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