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Hvad er der i kassen

Håndsæt Basestation Strømforsyning til
basestation

2x AAA 
genopladelige batterier

Batterilåg Net-ledning

Hurtigt i gang
Guide

GarantibevisBrugervejledning

Net-adapteren må ikke være tilsluttet til net-ledningen. I dette tilfælde skal du tilslutte net-adapteren til 
net-ledningen først, før du isætter net-ledningen i net-stikket.

I multihåndsætpakker, finder du ét eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyningsenheder og 
ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de ledninger og batterier, der fulgte med din telefon.
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Tilslut
Tilslut basestationen

Installér
Indsæt batterierne og oplad dem

1
1. Placér basestationen på et centralt sted nær telefonstikket og stikkontakterne.
2. Tilslut net-ledningen og strømledningen til den passende konnektor på bagsiden af basestationen.

3. Tilslut den anden ende af net-ledningen til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til
stikkontakten.

A A1. 2 .B

Tilslut net-
ledningen til 
net-stikket B

A
Tilslutning af 
strømforsyningen

2

Indstil dato og tid
1. Tryk på mMENU.
2. Bladr : til Ur og alarm og tryk på mVÆLG.
3. Tryk på mVÆLG for at gå ind i Indstil Dato og tid.
4. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på mVÆLG.

Nu er du klar til at bruge din telefon.

 Indsæt batterierne   Oplad håndsættet i 24 timer
3



Χ∆530_Χ∆535_ΘΣΓ_∆Α.φµ  Παγε 4  Τηυρσδαψ, Απριλ 13, 2006  3:56 ΠΜ
God fornøjelse3
Foretag et opkald
Indtast telefonnummeret og tryk på r.
ELLER
Tryk på r og indtast telefonnummeret.
Besvar et opkald
Når telefonen ringer, skal du trykke på r.
Afslut et opkald
Tryk på e tasten.

Justér lydstyrken i øresneglen under et opkald
Tryk på  : for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Gem en kontakt i telefonbogen
1. Tryk på mMENU, bladr : til Telefonbog og tryk på mVÆLG, tryk på mVÆLG for at gå

ind i Ny indskrivn.
2. Indtast navnet på kontakten (max. 12 tegn) og tryk på mOK.
3. Indtast nummeret på kontakten (max. 24 tegn) og tryk på mOK.
4. Bladr : for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og

tryk på mVÆLG for at bekræfte. 
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Gå ind i telefonbogen
1. Tryk på d i standby eller tryk på mMENU, bladr : til Telefonbog og tryk på mVÆLG,

bladr : til List indskr. og tryk på mVÆLG.
2. Tryk på : for at gennemse telefonbogen.

Indstil ringetone
1. Tryk på mMENU, bladr : til Brugerindst. og tryk på mVÆLG, tryk på mVÆLG for at

gå ind i Håndsæt toner, bladr : til HS ringemelodi og tryk på mVÆLG.
2. Bladr : til den ønskede tone for at afspille melodien. 
3. Tryk på mVÆLG for at indstille HS ringetone. 

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.
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Tryk Til

m
Gå ind i hovedmenuen fra standby.
Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.
Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald.

> Gå ind i genkaldslisten fra standby.
Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.

r Besvar et indgående eksternt eller internt opkald.
Indsæt R for operatørservices, når der er linieforbindelse.

e
Læg et opkald på.
Langt tryk fra menu-gennemsyn for at vende tilbage til standby, kort tryk for at vende
tilbage til den foregående menu.
Langt tryk i standby for at slå håndsættet fra, kort tryk for at slå håndsættet til igen. 

u

Gå til opkaldslog fra standby.
Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse.
Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald.
Gå til det foregående tegn i redigerings-modus.

d

Gå til telefonbog fra standby.
Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse.
Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald.
Gå til det næste tegn i redigerings-modus.

c Indled et internt opkald.

v Besvar et indgående opkald i håndfri indstilling.
Slår højttaleren til og fra under et opkald.

#

Tryk # i standby.
Langt tryk for at sætte ringetonen på lydløs i standby.
Indsæt en pause i opkalds-modus.
Skift mellem store og små bogstaver i redigerings-modus.

* Tryk * i standby.
Langt tryk for at slå tastaturlåsen til og fra.

Tænd/sluk for håndsættet
Tryk på og holde inde i 5 sekunder for at slukke håndsættet fra standby.
Tryk kort på e for at tænde for håndsættet igen.j
Tastatur lås/lås op
Tryk på og hold * inde i 2 sekunder for at låse og låse op for tastaturet i standby.
Søgning
1. Tryk på c på basen, indtil håndsættet begynder at ringe. 
2. Når håndsættet er fundet, skal du trykke på e for at afslutte søgning.
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Fejlfinding
Se s. 49 i CD530 brugervejledningen og s. 57 i CD535 brugervejledningen for yderligere oplysninger.  

Brug for hjælp?
Brugervejledning
Se i den brugervejledning, der følger med din CD530/535.

Online-hjælp
www.p4c.philips.com

Problem Løsning

• Ingen klartone • Kontroller tilslutningerne

• Oplad batterierne i mindst 24 timer

• Brug det vedlagte netkabel

• Dårlig lydkvalitet • Gå tættere på basestationen

• Flyt basestationen mindst én meter væk fra elektriske 
apparater

• -ikonet blinker • Registrer håndsættet på basestationen

• Gå tættere på basestationen

• Vis nummer (VN) servicen 
virker ikke

• Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør
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