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Medfølgende dele

Basestation
ELLER

Håndsæt Låg til batterirum

Basestation med 
telefonsvarer

2 stk. genopladelige 
AAA-batterier

Strømtilslutning Telefonledning*

Brugervejledning Garanti Kort betjeningsvejledning

* Der medfølger eventuelt også en separat adapter til telefonledningen. Hvis det er 
tilfældet, skal du tilslutte adapteren til telefonledningen, før du tilslutter 
ledningen i telefonstikket på væggen.

I pakninger med multihåndsæt er der ét eller flere ekstra håndsæt, batterilåg, opladere 
med strømtilslutning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL: Brug altid telefonledningen, strømtilslutningen og batterierne, der 
medfølger til telefonen.



1 Tilslutning
Tilslut basestationen

2 Installation
Isæt de genopladelige batterier og oplad dem

1. Placer basestationen et centralt sted i nærheden af telefonstikket og en stikkontakt.

2. Tilslut telefonledningen og strømledningen i de respektive stik på undersiden af 
basestationen.

3. Tilslut derefter telefonledningen og strømledningen i de respektive vægkontakter.

 Isæt batterierne  Oplad håndsættet i 24 timerA B

Konfigurer telefonen (hvis nødvendigt)
1. Tryk på o for at se den aktuelle landeindstilling.
2. Rul op eller ned med n for at finde Danmark.
3. Tryk på o for at bekræfte indstillingen.

(VENTER bliver vist på displayet, og standardindstillingerne for forbindelsen og 
menusproget for det valgte land bliver konfigureret automatisk.)

4. Nu bliver menuen for indstilling af SÆT DATO/TID vist. Indtast den aktuelle dato 
(DD/MM), og tryk på o for at bekræfte indstillingen.

5. Indtast klokkeslættet (TT-MM), og tryk på o for at bekræfte indstillingen.



3 Betjening

Foretag opkald
Indtast nummeret (højst 24 cifre), og tryk på t eller l.
ELLER
Tryk på t eller l for at høre klartonen, og indtast nummeret.

Besvar et opkald
Tryk på t eller l, når telefonen ringer.

Afslut et opkald
Tryk på h for at afslutte en samtale.

Indstil lydstyrken i håndsættets øresnegl og højttaler
Under opkald: tryk på n for at vælge fra NIVEAU 1 til NIVEAU 5.

Indstil ringemelodien
Der er 10 ringemelodier at vælge mellem på håndsættet.
1. Fra standby: Tryk på m, rul med n til PERS. INDST., og tryk på o.
2. Rul med n til HÅNDSÆTTONE , tryk på o, rul derefter med n til RING, 

og tryk på o.
3. Rul med n til den ønskede melodi for at afspille melodien.
4. Tryk på o for at indstille denne melodi.

Der høres en bekræftelsestone, og den forrige menu bliver vist igen.

Gem telefonnummer i telefonbogen
1. Fra standby: Tryk på m, rul med n til TELEFONBOG, tryk på o, 

og tryk på o for at vælge NY POST.
2. INDTAST NAVN bliver vist på displayet.
3. Indtast navnet for telefonnummeret (højst 12 tegn), og tryk på o.
4. TAST NUMMER bliver vist på displayet.
5. Indtast nummeret (højst 24 cifre), og tryk på o.

Der høres en bekræftelsestone.

Åbn telefonbogen
1. Fra standby: Tryk på d, og rul med n for at gennemse telefonbogen.
2. Tryk på o for at se oplysningerne for et navn. Tryk på c for at se de øvrige 

bogstaver, hvis navnet er på mere end 12 tegn.



Opkald fra telefonbogen
1. Tryk på d, mens telefonen er i standby.
2. Brug n til at rulle til et navn/nummer i telefonbogen.
3. Tryk på t.

• Telefonen ringer op.

Lyt til indspillede beskeder på telefonsvareren (kun CD255/SE255)
Tryk på e på basestationen for at slå telefonsvareren til (lampen bliver tændt). 
Svarbeskeden bliver afspillet.
Tryk på p på basestationen for at afspille beskeder på telefonsvareren (den først 
indspillede besked afspilles først).
Tryk på f for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.
Tryk på b for at gå tilbage til den forrige besked (hvis du trykker højst 1 sekund inde i 
afspilningen af den aktuelle besked).
Tryk på b for afspille den aktuelle besked igen (hvis du trykker på knappen mere end 1 
sekund inde i afspilningen af den aktuelle besked). 
Tryk på -+ for at indstille lydstyrken ved afspilning af beskeder.
Tryk på x for at slette den aktuelle besked.
Tryk med et langt tryk på x for at slette alle gamle beskeder.
Tryk på e igen for at slå telefonsvareren fra (lampen bliver slukket).
Se brugervejledningen for en udførlig beskrivelse af telefonsvarerens funktioner.



Velkomme til Philips!
Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?
Brugervejledning
Se brugervejledningen, som medfølger til telefonen.

Online hjælp
www.philips.com/support

Fejlafhjælpning
Se brugervejledningen, der medfølger til telefonen, for nærmere oplysninger.

Problem
• Der er ingen klartone!

Løsning
• Ingen strøm: Kontroller stiktilslutningerne.
• Batterierne er afladet: Oplad batterierne.
• Gå tættere på basestationen.
• Der er tilsluttet en forkert telefonledning: 

Brug den medfølgende telefonledning.
• Det er muligvis nødvendigt at bruge adapteren til 

telefonledningen: Tilslut adapteren til 
telefonledningen (hvis relevant).

• Opkalderen kan ikke høre 
mig tydeligt!

• Gå tættere på basestationen.
• Flyt basestationen mindst én meter væk fra 

elektroniske apparater.

• SØGER bliver vist på 
håndsættet, og ikonet  
blinker!

• Gå tættere på basestationen.
• Kontroller, at basestationen er tændt.
• Tilbagestil apparatet til standardindstillingerne, og 

udfør håndsættilmeldingen igen.

• Opkaldsnummer bliver 
ikke vist på displayet!

• Denne tjeneste er ikke aktiveret: kontroller dit 
teleabonnement.
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