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Innholdet i esken

Basestasjon
ELLER

Håndsett Batterideksel

Basestasjon med 
telefonsvarer

2 AAA oppladbare 
batterier

Strømforsyning Telefonledning*

Brukerhåndbok Garanti Veiledning for hurtigstart

*I esken kan telefonkontaktadapteren være levert separat fra telefonledningen. I så fall 
må telefonkontaktadapteren først kobles til telefonledningen før den kobles 
til telefonkontakten.

I esker med flere håndsett finnes ett eller flere ekstra håndsett, batterideksler, ladere 
med strømforsyningsenheter og flere oppladbare batterier.

ADVARSEL: Bruk alltid telefonledningen, strømforsyningen og batteriene som fulgte 
med telefonen.



1 Koble til
Koble til basestasjonen

2 Sette inn
Sette inn oppladbare batterier og lade

1. Sett basestasjonen på en sentral plass nær telefonlinjekontakten og den elektriske 
stikkontakten.

2. Koble telefonledningen og strømledningen til sine respektive tilkoblingspunkt på 
baksiden av basestasjonen.

3. Koble den andre enden av telefonledningen og strømledningen til sine respektive 
stikkontakter.

 Sett inn batterier  Lad håndsettet i 24 timerA B

Konfigurer telefonen (om nødvendig)
1. Trykk på o for å vise hvilket land som er valgt.
2. Rull n opp og ned for å finne landet ditt.
3. Trykk på o for å bekrefte valget.

(VENTER vises mens standard telefonlinjeinnstillinger og menyspråk for det valgte 
landet blir automatisk konfigurert.)

4. Telefonen går videre til ST. DATO/TID-valgmenyen. Legg inn dagens dato (DD/MM) 
og trykk på o for å bekrefte.

5. Legg inn aktuelt klokkeslett (TT-MM) og trykk på o for å bekrefte.



3 Bruke telefonen

Ringe
Slå nummeret (maks. 24 siffer) og trykk på t eller l.
ELLER
Trykk t eller l får å ta linjen, og deretter slå nummeret.

Svare et anrop
Når telefonen ringer må du trykke t eller l.

Avslutte et anrop
For å avslutte en samtale, trykker du på h.

Justere lydstyrke i høyttaler
Under et anrop, trykk n for å velge mellom NIVÅ 1 til NIVÅ 5.

Stille inn ringemelodi
Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på håndsettet ditt.
1. Trykk på m i hvilemodus, rull n til PERS. INNST. og trykk på o.
2. Rull n til HÅNDSETTONE og trykk på o. Rull så n til RINGETONER og 

trykk på o.
3. Rull n til den melodien du vil spille.
4. Trykk på o for å stille inn ringemelodien.

Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

Lagre en kontakt i telefonboka
1. Trykk på m i hvilemodus, rull n til TELEFONBOK og trykk på o. Trykk på 

o for å komme til NYTT NAVN.
2. SKRIV NAVN vises i skjermen.
3. Skriv navnet på kontakten (maksimum 12 tegn) og trykk o.
4. TAST NUMMER vises på skjermen.
5. Tast nummeret (maksimum 24 tegn) og trykk o.

Det avgis et godkjenningssignal.

Tilgang til telefonboka
1. Trykk på d i hvilemodus og rull n for å bla gjennom telefonboka.
2. Trykk på o for å se detaljene. Trykk på c for å vise resten av sifrene hvis 

oppføringen består av mer enn 12 siffer.



Ringe fra telefonboka
1. Trykk på d i hvilemodus.
2. Rull n til en oppføring i telefonboka.
3. Trykk på t.

• Samtalen er opprettet.

Lytte til beskjeder tatt opp på telefonsvareren (kun for CD255/SE255)
Trykk e på basestasjonen for å slå telefonsvareren på (LED-lampen lyser). Den 
utgående meldingen blir avspilt.
Trykk på p på basestasjonen for å spille av telefonbeskjeder (beskjeden tatt opp først, 
vil bli spilt av først).
Trykk på f for å hoppe over den nåværende beskjeden, og spille av den neste.
Trykk på b for å gå tilbake til den forrige beskjeden (hvis tasten trykkes innen 1 sekund 
etter at avspillingen av nåværende beskjed har startet).
Trykk på b for å gjenta nåværende beskjed (hvis tasten trykkes 1 sekund etter 
avspillingen av nåværende beskjed har startet).
Trykk på -+ for å justere høyttalervolumet under beskjedavspillingen.
Trykk på x for å slette den nåværende beskjeden.
Trykk lenge på x hvis du vil slette alle gamle meldinger.
Trykk e en gang til for å slå telefonsvareren av (LED-lampen slukker).
Se i brukerhåndboka  for detaljer om funksjonene til telefonsvareren.



Velkommen til Philips!
Registrer produktet ditt og  få kundestøtte på  www.philips.com/welcome

Behøver du hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboka som fulgte med din telefon.

Nettbasert hjelp
www.philips.com/support

Feilsøking
Mer informasjon finner du i brukerhåndboka som fulgte med telefonen.

Problem
• Det er ikke noe 

summetone!

Løsning
• Ingen strøm: Kontroller forbindelsene.
• Batteriene er tomme: Lad batteriene.
• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Feil telefonledning er brukt: Bruk telefonledningen 

som fulgte med.
• Det kan være nødvendig med en linjeadapter: Da må 

linjeadapteren kobles til telefonledningen.

• Oppringeren hører meg 
dårlig!

• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Flytt basestasjonen minst en meter unna elektroniske 

apparater.

• SØKER vises i håndsettet 
og -ikonet blinker!

• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Pass på at basestasjonen er på.
• Tilbakestill enheten og start registreringen av 

håndsettet på nytt.

• Oppringerens nummer 
vises ikke!

• Tjenesten er ikke aktivert: Kontroller abonnementet 
ditt med nettverksleverandøren.
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