
Hva er i esken

Håndsett Batteri deksel 

Basestasjon for CD240 
ELLER

Telefon CD240 Koble
Koble basestasjonen1

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefon kontakten i veggen og
stikk-kontakten.
Velkommen

Veiledning for hurtigstart

CD245
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Strømforbruk2 AAA oppladbare 

batterier
Linjekabel*

CD245

Installer
Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

2. Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på baksiden av
basestasjonen.

3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter.
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Sett inn batterier Lad opp håndsett i 24 timer
Koble

Installer

Nyt
GarantiBrukerhåndbok

*I esken finner du kanskje linje adapteren levert separat fra linjekabelen. 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 håndsetts, ladeapparater med 
strømforsynings-innretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.

Veiledning for kvikkstart

Konfigurer din telefon (om ndvendig)
Etter noen minutters lading, viser telefonen din en velkomst-skjerm avhengig av landet du 
bor i. Hvis velkomst-skjermen kommer opp:
1. Trykk på m tast for å vise en liste med land.
2. Skroll : til ditt land.
3. Trykk på mOK for å bekrefte ditt utvalg.
Still dato og tid
1. Trykk på m i hvile modus, skroll : til KLOKKE/ALARM og trykk på mOK,

trykk på mOK for å taste inn DATO & TID.
2. Sist lagret dato blir vist. Tast in aktuell dato (DD/MM) og trykk på mOK.
3. Sist lagret tid blir vist. Tast inn aktuell tid (TT:MM) og trykk på mOK for å bekrefte.
Hres en godkjenningstone og din telefon er n klar til bruk.



Nyt3
Utføre et anrop
Slå nummeret (maksimal 24 siffre) og trykk på r tast.
ELLER
Trykk på v tast for å få summetonen og slå nummeret (maksimal 24 siffre).

Svare på et anrop
Når telefonen ringer, trykk på r tast.

Avslutte et anrop
For å avslutte en samtale, trykk på e tast.

Juster lydstyrke for øretelefon
Under anrop, trykk på : for å velge fra LYDSTYRKE 1 til LYDSTYRKE 3.

Å lagre en kontakt i telefonboken
1. Trykk på m tast i hvile modus, skroll : til TELEFONBOK og trykk på mOK,

trykk på mOK for å komme til TILFØY NR..
2. TAST NAVN blir vist på skjermen.
3. Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på mOK.
4. Tast inn nummeret (maksimal 24 siffre) og trykk på mOK.

En godkjenningstone blir emmitert.
Tilgang for telefonboken
1. Trykk på d i hvile modus og skroll : for å lete i telefonboken. 
2. For å se detaljer, trykk ptast.

Innstill ringemelodi
1. Trykk på m tast i hvile modus, skroll : til PERS. INNST. og trykk på mOK,

trykk på mOK for å komme til HÅNDSETTLYD, skroll : til RINGEMELODI
og trykk på mOK.

2. Skroll : til din ønskede melodi for å spille melodien. 
3. Trykk på mOK for å stille inn ringemelodien. 

A godkjenningstone kan høres og skjermen returnerer til forrige meny.

 

Slå håndsettet PÅ/AV
Trykk og hold ned e tast for lengre enn 5 sekunder for å slå på/av håndsettet i hvile 
modus.

Tastatur låse/låse opp
Trykk og hold ned * tast for 1 sekund for å låse og låse opp tastaturet i hvile modus.

Søker
1. Trykk på p tast på base stasjonen. Alle registrerte håndsett ringer.
2. Når den er funnet, trykk på enhver tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Hør på meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun CD 245)

Trykk på o på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (LED-en lyser).

Trykk på o igjen for å slå av telefonsvareren (LED-en slukner).

Trykk på > på basestasjonen for å avspille telefon meldinger (den første meldingen 
som ble tatt opp avspilles først).

Trykk på r for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen.

Trykk på l for å gå til forrige melding (hvis den blir trykket på innen 1 sekund til avspilling 
av aktuell melding).

Trykk på l for å gjenta den aktuelle meldingen (hvis den blir trykket på i løpet av 1 sekund 
under den aktuelle avspillingen). 

Trykk på v for å justere høytalervolum under avspillingen av melding.

Trykk på x for å slette den aktuelle meldingen.

Se i CD245 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer

3111 285 33491

Flest stilte spørsmål
For mer informasjon, se i brukerhåndboken som ble levert sammen med din 
telefon.

Trenger hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndbok som er levert sammen med din CD240/245.

Online hjelp
www.philips.com/support 

Problem Løsning

• Det er ingen 
summetone!

• Sjekk tilkoblinger
• Lade batterier
• Bruk telefonkabel som ble levert

• Anroperen hører meg 
dårlig!

• Beveg deg mot basestasjonen
• Beveg basestasjonen minst en meter bort fra 

elektriske anvendelser

• SØKER... er displayet på 

håndsettet og  tegnet 
blinker!

• Beveg deg mot basestasjonen
• Tilbakestill din enhet og registrer håndsettet igjen

• Anropernummer blir 
ikke vist!

• Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør
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