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Använd bara uppladdningsbara 
batterier Handenheter skall 
laddas i 24 timmar innan de 
används.
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1 Viktigt
Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du 
använder din CD640. 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 metallföremål.
• 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 avyttring

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.
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 electroniska 
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.

Avyttring 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.

!
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1.4 Användning av utrustning med GAP-
standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ 
GAP-handenheter och basstationer uppfyller en 
minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din 
CD640/645 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 
använder en annan handenhet än din CD640/645 
med din basstation.
För att registrera och använda din CD640/645 
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 5.8.6.
För att registrera en handenhet av ett annat 
märke till basstationen för CD640/645, placera 
basstation i registreringsläge (avsnitt 5.8.6), följ 
sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Elektriska, magnetiska och 
elektromagnetiska fält ("EMF")

Philips Royal Electronics tillverkar och säljer 
många konsumentriktade produkter, vilka 
normalt sett har förmågan att avge och motta 
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är att ha 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa 
och säkerhet för våra produkter och att hålla 
oss väl inom de EMF-standarder som gäller 
vid tiden för produktens tillverkning.
Philips har bestämt sig för att utveckla, 
tillverka och marknadsföra produkter som 
inte har några hälsorisker.
Philips bekräftar att om dess produkter 
handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra 
att använda enligt den vetenskapliga kunskap 
som finns idag.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av 
internationella EMF- och 
säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en 
möjlighet att förutse framtida 
standardiseringsförändringar, och på ett tidigt 
skede integrera dem 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 multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara 
batterier.

 Handenhet Basstation Strömadapter

2 AAA 
Uppladdningsbara 

batterier

Bruksanvisning SnabbstartsinstruktionerGarantisedel

Strömsladd

CD640
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2.2 Beskrivning av din telefon

2.2.1 Handenhet

A Lysdiod
AV: Inga nya händelser
BLINKANDE RÖTT: Olästa händelser 
(exempel: ett missat samtal, ett nytt SMS om 
du abonnerar på nummerpresentation 
tillsammans med en SMS-tjänst hos ditt 
telefonbolag).

B Vänster mjukknapp
I viloläge: Tryck för att öppna huvudmenyn
I andra lägen: Välj den funktion som visas 
direkt ovanför på handenhetens bildskärm

C Höger mjuknapp
I viloläge: Tryck för att öppna 
återuppringningslistan
I andra lägen: Välj den funktion som visas 
direkt ovanför på handenhetens bildskärm

D Samtalslogg/Uppknapp
I viloläge: Tryck för att öppna samtalsloggen
I menyläge: Tryck för att rulla menylistan uppåt
I lägena telefonbok/samtalslogg/
återuppringning: Tryck för att bläddra upp till 
andra poster
Medan samtal pågår: Tryck för att öka 
ljudnivån i hörluren
I redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till 
föregående tecken

E Telefonbok/Nerknapp
I viloläge: Tryck för att öppna telefonboken
I menyläge: Tryck för att rulla menylistan 
neråt
I lägena telefonbok/samtalslogg/
återuppringning: Tryck för att bläddra ner till 
andra poster
Medan samtal pågår: Tryck för att minska 
ljudnivån i hörluren
I redigeringsläge: Tryck för att gå till nästa 
tecken

A

B

C

D

E
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F Lur på/Avstängningsknapp
I viloläge: Tryck i ca. 5 sekunder för att stänga 
av handenheten. Om handenheten är 
avstängd, tryck helt kort för att slå på den.
I menyläge: Tryck länge för att återgå till 
viloläge, tryck helt kort för att återgå till 
tidigare meny.
Medan samtal pågår: Tryck för att avbryta 
samtalet

G Lyft luren/ R-knapp
I viloläge: Tryck för att svara på inkommande 
externt eller intern samtal
Medan samtal pågår: Tryck för att infoga ett R 
för operatörstjänster

H Alfanumerisk knappsats
I Fyrkantsknapp

I viloläge: Tryck helt kort för att infoga ett #
I viloläge: Tryck länge för att stänga av 
ringsignalen
I nummerslagningsläge: Tryck länge för att 
infoga en paus
I redigeringsläge: Tryck helt kort för att växla 
mellan gemener och versaler

J Stjärna-knapp
I vilo-/nummerslagningsläge: Tryck helt kort 
för att infoga en *
I viloläge: Tryck länge för att öppna eller låsa 
knapplåset

K Samtalsöverföring/Intercom/konferens
I viloläge: Tryck helt kort för att påbörja ett 
intercomsamtal
Medan ett externt samtal pågår: Tryck helt 
kort för att påbörja ett internt samtal eller 
växla mellan ett internt och ett externt samtal
Tryck länge för att påbörja ett 
konferenssamtal med ett externt samtal och 
ett annat internt samtal

L Högtalarknapp 
Medan samtal pågår: Tryck för att slå på eller 
stänga av högtalaren

M Headsetsuttag (Landsberoende)
Tillåter handsfreekommunikation med ett 
headset som är anslutet till headsetsuttaget

F

G
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2.2.2 Handenhetens ikoner

2.2.3 Basstation

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

Visar batterinivå.
Visar  när batteriet är helt urladdat
Visar  när batteriet är nästan helt urladdat
Visar  när batteriet är delvis laddat
Visar  när batteriet är helt laddat
Visar animationen för batteriladdning vid laddning

Visas när telefonen används. Blinkar när det finns ett externt inkommande samtal eller när 
man pausar ett internt samtal.

Blinkar när man har missat ett samtal(Denna egenskap finns om du abonnerar på 
nummerpresentation hos ditt telefonbolag), eller när ett nytt SMS eller 
röstpostmeddelande har kommit men ännu inte är läst.

Visas när ett internt samtal är anslutet. Blinkar när det finns ett internt inkommande samtal 
eller när man pausar ett internt samtal.

Visas när väckningssignalen är påslagen

Visas när högtalaren är påslagen

Visas när knappsatsen är låst

Visas när ringsignalen är avstängd

Visas när handenheten är registrerad och inom räckhåll för  basstationen.  Blinkar när 
handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

A
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3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basstationen
Observera

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.

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.

Anslut strömsladden till uttaget under 
basstationen.

Anslut telefonkabeln till uttaget under 
basstationen.

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 CD640 levereras med två uppladdningsbara 
batterier. Installera batterierna och ladda dom, 
innan du använder handenheten.

Dra av batteriluckan.

Placera batterierna i batteriutrymmet enligt 
bilden, 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 150 timmar. 

Placera handenheten i laddningsuttaget på 
basstationen. 
Låt den vara kvar tills dess att batterierna är 
fulladdade. 
När handenheten är helt laddad, visas .

!
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3.4 Anpassa din telefon 
Beroende på det land du har valt visas 
Välkommen-bilden kanske inte.  I så fall behöver 
du inte välja en landskod för att anpassa din 
telefon. 
Innan du använder din telefon, måste den 
anpassas till det land den används i. Efter att ha 
laddats i några minuter, visas Välkommen-bilden. 
Följ dessa steg för att ställa in din telefon: 

Tryck < för att visa en lista med länder 
• Tillgängligt land visas på skärmen. 

OBS
Om man trycker på >, kommer bilden 
Välkommen att visas igen. 

Tryck u/d för att bläddra fram till 
önskat land 
Tryck < för att bekräfta ditt val 

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

När du väl har valt land, anpassas telefonen 
automatiskt till de gällande linjeinställningarna. 

Tips
Om du väljer fel land från början, eller om du vill 
vill ändra landet efter den första inställningen, kan 
du trycka < i viloläget för att komma till menyn 
för SMS, och sedan skriver du ##**793 för att 
återställa telefonen till ursprungsinställningarna.  
Efter ca. 30 sekunder, visar telefonen 
Välkommen-bilden, och du kan på nytt välja land. 

3.5 Att slå på eller stänga av handenheten 
Du kan stänga av handenheten för att spara ström 
i batteriet.  

Håll e intryckt i ca. fem sekunder för att 
stänga av handenheten 
Tryck på e för att slå på den igen

1
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4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Nummerslagning
Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
Tryck r för att slå numret

• Samtalet påbörjas.

4.1.2 Direkt nummerslagning
Tryck r för att komma ut på linjen
Knappa in telefonnumret.

• Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ring från uppringarloggen
Denna egenskap finns om du abonnerar på 
nummerpresentation hos ditt telefonbolag 

I viloläge:
Tryck u för att välja Samtalslista
Tryck <
Tryck u/d för att bläddra fram till ditt 
obesvarade samtal
OBS

Bilskärmen visar antingen:
• uppringarens nummer*
• uppringarens namn (om det finns i 

telefonboken)*
• Otillgänglig om uppringaren är oidentifierad**
• Möjligheten att få information om tidpunkt och 

datum beror på ditt telefonbolag
*  Beror på om du har nummerpresentation i ditt 
abonnemang med telefonbolaget
** Dolda nummer, numret är hemligt.

Tryck r för att numret skall skickas
• Samtalet påbörjas.

OBS
Det senaste obesvarade samtalet visas först och 
det äldsta raderas först när minnet är fullt.

4.1.4 Ring från telefonboken

I viloläge:
Tryck d för att öppna telefonboken
Tryck u/d för att välja din önskade 
telefonbokspost
Tryck r för att slå numret

• Samtalet påbörjas.
Tips

Istället för att trycka u eller d för att 
bläddra genom listan med telefonboksposter, kan 
du trycka på den nummerknapp som motsvarar 
den första bokstaven i posten du vill hitta.  Till 
exempel, ett tryck på 2 visar de poster som 
börjar på A. Ett tryck igen på 2 två gånger visar 
de poster som börjar med B, etc...

4.1.5 Ring från återuppringningslistan

I viloläge:
Tryck > för att öppna 
återuppringningslistan

• Skärmen visar det senast slagna numret eller 
namnet på den som blev uppringd om det 
uppringda numret matchar ett i telefonboken.
Tryck u/d för att bläddra fram till den 
önskade posten
Tryck r för att slå numret

• Samtalet påbörjas.
Tips

Handenheten sparar de 20 senast slagna numren. 
Det senast slagna numret visas först i listan. Om 
numret matchar en post i telefonboken, visas 
namnet istället.

4.1.6 Samtalstimern
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 r.
• Samtalet påbörjas.
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4.3 Svara på samtalet i handsfreeläge
När telefonen ringer, tryck v.
• Samtalet börjar och  visas. Du kan tala med 

den som ringer upp utan att du håller i 
handenheten.
Varning

När handenheten ringer för ett inkommande 
samtal, håll inte handenheten för nära örat, 
eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din 
hörsel.

OBS
Inkommande samtal har företräde över allt annat. 
När det kommer ett samtal upphör andra 
verksamheter som telefoninställning, 
menynavigering, etc.

Tips
Om funktionen Automatsvar är aktiverad, kan du 
helt enkelt bara lyfta ur handenheten ur 
basstationen för att svara på uppringningen.

4.4 Avsluta samtal
Tryck e under pågående samtal
• Samtalet avslutas.
ELLER
Sätt i handenheten i basstationen.
• Samtalet avslutas.

4.5 Återuppringning
För att använda denna egenskap, måste du 
abonnera på tjänsten hos ditt telefonbolag.
Du kan använda återuppringningsfunktionen för 
att göra eller ta emot ett andra samtal. De 
funktioner som nämnts i avsnitten 4.5.1 och 4.5.2 
kan variera mellan länder och lokala telefonbolag.  
Skaffa närmare upplysningar om 
återuppringningstjänsten hos din 
teletjänstleverantör.

4.5.1 Så här gör du en andra uppringning

Under pågående samtal:
Tryck < och u/d för att välja Gör 
nytt samtal
Tryck < för att slå numret för nästa samtal

• Samtalet påbörjas.

OBS
Du kan trycka < och u/d för att välja 
Växla samtal eller Konferens för att växla mellan 
det första och det andra samtalet eller för att 
göra ett konferenssamtal.

4.5.2 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:
När uppringarens ID visas, tryck < och u/
d för att välja funktionerna för att acceptera 
eller avvisa det andra samtalet.

OBS
Efter att ha accepterat det andra samtalet, kan du 
trycka < och u/d för att välja Växla 
samtal eller Konferens för att växla mellan det 
första och det andra samtalet eller för att göra ett 
konferenssamtal.

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

4.6 Att använda intercomen
Denna egenskap finns bara om det finns minst två 
handenheter registrerade.  Den tillåter dig att 
göra gratis interna samtal, överföra ett 
inkommande samtal från en handenhet till en 
annan samt att göra konferenssamtal. 

4.6.1 Så här gör du interna samtal

I viloläge:
Tryck c

• De handenheter som finn tillgängliga för 
intercomsamtal visas.
Tryck u/d för att välja den önskade 
handenheten 
Tryck < på den uppringande handenheten

• Den uppringda enheten ringer.
Tryck r på den uppringda handenheten

• Intercomsamtalet påbörjas.
OBS

Om den uppringda handenheten är upptagen, 
hörs det en upptagetton i den uppringande 
handenheten.
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4.6.2 Överföring av externt samtal till en 
annan handenhet

Under pågående externt samtal:
Tryck c för att påbörja ett internt samtal

• De handenheter som finns tillgängliga för 
intercomsamtal visas, och det externa samtalet 
placeras automatiskt i vänteläge. 
Tryck u/d för att välja den önskade 
handenheten
Tryck < för att ringa upp den önskade 
handenheten

• Den uppringda enheten ringer.
Tryck r på den uppringda handenheten för 
att börja intercomsamtalet
OBS

Du kan trycka c för att växla mellan det interna 
samtalet och det externa.

Tryck e på den uppringande handenheten
• Den uppringande handenheten överför samtalet 

till den uppringda handenheten.

4.6.3 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 in 
samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang 
krävs.

Under pågående externt samtal:
Tryck c för att påbörja ett internt samtal

• De handenheter som finns tillgängliga för 
intercomsamtal visas, och det externa samtalet 
placeras automatiskt i vänteläge. 
Tryck u/d för att välja den önskade 
handenheten
Tryck < för att ringa upp den önskade 
handenheten

• Den uppringda enheten ringer.
Tryck r på den uppringda handenheten för 
att börja intercomsamtalet
OBS

Du kan trycka c för att växla mellan det interna 
samtalet och det externa.

Ett långt tryck på c på den uppringande 
handenheten

• Den uppringande handenheten, den uppringda 
handenheten och den externa samtalspartnern 
kan vara i ett trepersoners konferenssamtal. 

Under pågående konferenssamtal:
Tryck c för att placera den externa samtalet 
i vänteläge och återgå till internt samtal

• Det externa samtalet placeras automatiskt i 
vänteläge.
Håll c 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.

4.6.4 Nummerpresentation
Nummerpresentation är en speciell service som 
du kan abonnera på hos ditt telefonbolag.  Om du 
abonnerar på nummerpresentation, och under 
förutsättning att uppringaren inte har hemligt 
telefonnummer, kommer namnet eller numret på 
den ringande att visas så att du kan välja om du vill 
svara eller inte.  Kontakta ditt telefonbolag för 
mera information om dessa tjänster.

4.6.5 Samtal väntar
Om du abonnerar på en tjänst som talar om att 
du har ett samtal som väntar, kommer du att höra 
en ton i hörluren som informerar dig om att 
någom ringer dig under pågående samtal.  Om du 
abonnerar på nummerpresentation, kommer 
uppringarens nummer eller namn att visas.  
Kontakta ditt telefonbolag för mera information 
om dessa tjänster.
För att svara det andra samtalet, tryck r.

4.7 Så söker du efter handenheten
Du kan hitta din handenhet genom att du trycker 
p på basestationen.
Alla handenheter som är registrerade på basen 
kommer att avge en sökton, och du kan stänga av 
sökningen genom att trycka r/ e/ v/ > på 
handenheten eller p på basen igen.
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5 Använd mer av din telefon

5.1 Samtal pågår
Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående 
samtal. Du kan få tillgång till dessa genom att 
trycka på motsvarande knappar medan samtal 
pågår. Följande valmöjligheter finns:

5.1.1 Stäng av/Sätt på mikrofonen

Under pågående samtal:
Tryck >

• Mikrofonen är avstängd, och Ljud avstängt visas.
Tryck > igen för att slå på mikrofonen

5.1.2 Justering av ljudet i hörluren

Under pågående samtal:
Tryck u/d för att visa den gällande 
ljudnivån i hörluren
Tryck u/d för att välja ljudnivå mellan 
Nivå 1 till Nivå 5

• Hörlurens ljudnivå är inställd, och telefonen 
återgår till bildskärmen för samtal.

5.1.3 Att slå på högtalaren

Under pågående samtal:
Tryck v för att slå på högtalaren

5.2 SMS
SMS står för Short Message Service 
(Kortmeddelandetjänst). För att kunna utnyttja 
denna tjänst, måste du abonnera på 
nummerpresentation och SMS hos ditt 
telefonbolag. Du kan skicka SMS-meddelanden till 
en telefon (mobil eller fast med motsvarande 
linjer) om mottagaren också abonnerar på 
nummerpresentation och SMS.
Fabriksinställningarna på din CD640 motsvarar de 
för det nationella telefonbolaget. Om du vill skicka 
eller ta emot SMS-meddelanden genom ett annat 
telefonbolag, måste du ställa in motsvarande 
nummer för SMS-centralen. Din telefon kan spara 
upp till 50 SMS-meddelanden delat mellan inboxen 
och utkastsboxen. Den maximala längden på varje 
meddelande är 160 tecken.

5.2.1 Att skriva och skicka ett nytt SMS
I viloläge:

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck < för att välja Skriv SMS
Skriv din text

Tryck < för att skriva in mottagarens 
telefonnummer
Tryck < för att välja Skicka eller Spara som 
utkast
Tryck <för att bekräfta
OBS

Om du tar emot ett samtal medan du skriver ett 
SMS, avbryta detta. Dessutom, sparas inte ditt SMS.
Om meddelandet inte kunde skickas, visar 
skärmen “SMSet misslyckat” och meddelandet 
sparas bland Utkast. Du kan ta bort meddelandet 
“SMSet misslyckat” genom att läsa alla icke 
skickade meddelanden i lådan för SMS-utkast. 
Efter det att du har läst alla meddelanden, 
försvinner detta meddelande i viloläget. 
Alternativt raderas meddelandet ”SMSet 
misslyckat” om du raderar alla SMS-
meddelanden.
Om, när du skriver SMS, inga knappar trycks 
under 60 sekunder, kommer handenheten av 
återgå till viloläge. Det redigerade meddelandet 
sparas automatiskt i Utkastboxen.

1
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Knapp Aktivitet

u Tryck för att flytta markören 1 steg till 
vänster.
Håll intryckt för att hoppa tillbaka till 
första tecknet.

d Tryck för att flytta markören 1 steg till 
höger.
Håll intryckt för att hoppa till sista 
tecknet.

> Tryck för att radera det senaste 
tecknet.
Tryck för att återgå till föregående 
meny om det inte finns några tecken 
på skärmen.
Tryck länge för att radera alla tecken.
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15Använd mer av din telefon

5.2.2 Inlåda
Varning

När inlådan är full, kan du inte ta emot flera 
meddelanden. I så fall, måste du radera några 
gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.
Meddelandena i Inlådan listas i den tidsordning de 
togs emot, med det senaste meddelandet först.
Varje gång det kommer ett SMS hörs det ett 
pipljud om funktionen för SMS-ljud är På (se 
avsnitt 5.7.1.7) och skärmen visar “Nytt SMS”. 
Lysdioden blinkar tills dess att SMS:et har lästs. 
Meddelandet “Nytt SMS” är borta när alla nya 
SMS-meddelande har lästs.

5.2.2.1 Att läsa meddelanden i inlådan
I viloläge:

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja Inlåda
Tryck < för att öppna listan med SMS-
meddelanden för att välja det meddelande du 
vill läsa

• Meddelandelistan visar avsändarens 
telefonnummer eller motsvarande namn (om 
numret motsvarar en post i telefonboken). 
Tryck < för att se meddelandet
Tips

När du läser ett SMS, tryck u/d för att läsa 
nästa eller föregående rad. I slutet på 
meddelandet visas avsändarens telefonnummer 
samt datum och tid för mottagandet.

Medan du läser meddelandet, kan du trycka 
< för att ha tillgång till följande val:

Tryck e för att återgå till SMS- menyn

5.2.2.2 Så här besvarar du ett meddelande 
i inlådan

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa inlådans menyval.
Tryck u/d för att välja Svara
Tryck < för att börja redigera texten 
Se steg 4 och 5 i avsnitt 5.2.1 för att sända 
meddelandet eller välj Spara som utkast för 
att spara meddelandet som Utkast

5.2.2.3 Så här vidarebefordrar du ett 
meddelande i inlådan

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa inlådans menyval
Tryck u/d för att välja Ändra
Tryck < för att börja redigera texten 
Tryck < för att bekräfta meddelandet
Se steg 4 och 5 i avsnitt 5.2.1 för att sända 
meddelandet eller välj Spara som utkast för 
att spara meddelandet som Utkast

5.2.2.4 Så här sparar du avsändarens 
telefonnummer i telefonboken

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa inlådans menyval.
Tryck u/d för att Spara nummer 
Tryck < för att skriva in ettt namn på denna 
nya kontakt
Tryck < för att ändra numret (vid behov) 
och tryck < 
Tryck u/d för att välja en grupp (<Ingen 
grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
Tryck <för att spara posten

• En ton hörs, och SMS-posten sparas i din 
telefonbok.

5.2.2.5 Så här raderar du ett meddelande 
i inlådan

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa inlådans menyval.
Tryck u/d för att välja Radera
Tryck <för att bekräfta

• Ett pipljud hörs, och det valda SMS-meddelandet 
raderas.

5.2.2.6 Så här raderar du alla 
meddelanden i inlådan

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa inlådans menyval.

Svara Skicka ett svar till meddelandets 
avsändare.

Ändra Skicka meddelandet till en annan 
mottagare.

Spara 
nummer

Spara avsändarens nummer i din 
telefonbok.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt Radera alla meddelanden i 
inlådan.
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Tryck u/d för att välja Radera allt
Tryck <för att bekräfta
Tryck < för att åter bekräfta

• Ett pipljud hörs, och alla SMS-meddelanden 
raderas.

5.2.3 Utkastbox
Förutom de SMS-meddelanden som sparas som 
utkast, sparas alla de meddelanden som inte har 
skickats framgångsrikt i boxen Utkast. 

5.2.3.1 Att läsa utkastmeddelanden

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja Utkast
Tryck < för att öppna listan med SMS-
meddelanden för att välja det meddelande du 
vill läsa
Tryck < för att se meddelandet
Tips

När du läser ett SMS, tryck u/d för att läsa 
nästa eller föregående rad. I slutet på 
meddelandet visas avsändarens telefonnummer 
samt datum och tid för mottagandet.

Medan du läser meddelandet, kan du trycka 
< för att ha tillgång till följande val:

Tryck e för att återgå till 
meddelandeutkasten

5.2.3.2 Så här skickar du ett meddelande 
från utkasten

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa Utkastlådans menyval.
Tryck< för att välja Skicka
Tryck <för att bekräfta

5.2.3.3 Så här redigerar du ett 
utkastsmeddelande

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa Utkastlådans menyval.
Tryck u/d för att Ändra
Tryck < för att börja redigera texten 
Tryck < för att bekräfta meddelandet
Se steg 4 och 5 i avsnitt 5.2.1 för att sända 
meddelandet

5.2.3.4 Så här raderar du ett 
utkastmeddelande

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa Utkastlådans menyval.
Tryck u/d för att Radera
Tryck <för att bekräfta

• Ett pipljud hörs, och det valda SMS-meddelandet 
raderas.

5.2.3.5 Så här raderar du alla 
utkastmeddelande

Medan du läser meddelandet, tryck < för 
att visa Utkastlådans menyval.
Tryck u/d för att välja Radera allt
Tryck <för att bekräfta
Tryck < för att åter bekräfta

• Ett pipljud hörs, och alla SMS-meddelanden 
raderas.

5.2.4 SMS-inställningar
Denna meny ger dig möjlighet att ställa in servern 
som skickar och tar emot SMS-meddelanden. Din 
telefon kan ta emot meddelanden från 3 källor.
Du kan ställa in mottagar- och avsändarnummer 
för varje SMS-server. Den maximala längden på 
inkommande/utgående nummer är 24 siffror. 
Inkommande och utgående nummer på din 
telefon är redan inställda för att fungera med ditt 
lands telefonsystem. Vi rekommenderar att du 
inte ändrar dessa inställningar. För vidare 
information eller i fall av problem, kontakta ditt 
telefonbolag.

5.2.4.1 För att aktivera/avaktivera SMS-
mottagning

Din telefon kan ta emot SMS-meddelanden från 
en annan telefon om du abonnerar på 
nummerpresentation och SMS-tjänster med ditt 

Skicka Skicka meddelandet genast.

Ändra Skicka meddelandet till en annan 
mottagare.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt Radera alla meddelanden i 
inlådan.
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telefonbolag. Telefonen är inställd från fabriken så 
att du kan ta emot SMS-meddelanden.

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja SMSinställningar
Tryck < för att välja SMS-mottagning
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

Även om SMS-mottagningen är Av, kan du 
fortfarande skicka SMS-meddelanden.

5.2.4.2 Så här ändrar du SMS-boxnummer
Denna egenskap finns beroende på vilket land du 
befinner dig i.

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja SMSinställningar
Tryck < och u/d för att välja Ändra 
SMS-boxnr.
Tryck < för att skriva in ett nytt 
boxnummer (maximalt 24 siffror)
Tryck < för att spara dina inställningar

5.2.4.3 Så här ändrar du SMS-server 

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja SMSinställningar
Tryck < och u/d för att välja SMS-
central
Tryck < och u/d för att välja SMS-
central (<SMS-central 1>, <SMS-central 2> 
eller <SMS-central 3>)
Tryck < och u/d för att välja Skicka 
nummer
Tryck < för att skriva numret och tryck 
< 
Tryck < och u/d för att välja 
Mottaget nummer
Tryck < för att skriva mottagarnummer 
och tryck 

• Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare men

5.2.4.4 Så här ställer du in gällande SMS-
central

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck < för att välja SMS
Tryck u/d för att välja SMSinställningar
Tryck < och u/d för att välja SMS-
central
Tryck < och u/d för att välja SMS-
central (<SMS-central 1>, <SMS-central 2> 
eller <SMS-central 3>)
Tryck < för att spara dina inställningar

• Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare men

5.3 Telefonbok
Din telefon kan spara upp till 200 poster i 
telefonboken. Maximalt nio av de sparade 
telefonnumren kan sparas som direktnummer så 
att du snabbt kan hämta ofta använda nummer. 
Varje telefonnummer kan ha maximalt 24 siffror.  
Har du mer än en handenhet, har varje enhet sin 
egen telefonbok.

5.3.1 Spara ett nummer i telefonboken

I viloläge: 
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < för att välja Ny post
Tryck < för att skriva in namnet (maximalt 
12 tecken)
Tryck < för att skriva in numret (maximalt 
24 siffror)
Tryck< för att välja en grupp (<Ingen 
grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) 
Tryck <för att spara posten

• En ton hörs, och posten sparas i din telefonbok.
OBS

Om du abonnerar på nummerpresentation hos 
ditt telefonbolag, kan du ge var grupp sin egen 
rington.  När du får ett samtal från den gruppen, 
hör du den gruppens ringsignal.  Du kan också 
utse individuella kontakter till de specifika 
grupper du väljer.
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5.3.2 Så här öppnar du telefonboken

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < och u/d för att välja Lista 
poster
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till den önskade posten
Tryck < för att se detaljerna i den önskade 
telefonboksposten
Tips

I viloläge kan du trycka d för att öppna din 
telefonbok, trycka u/d för att välja en post 
i telefonboken och trycka < för att se detaljer 
i den post du har valt.

5.3.3 Så här redigerar du en
telefonbokspost 

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < och u/d för att välja Ändra 
poster
Tryck < och u/d för att välja den 
post du vill redigera
Tryck <
Tryck > för att radera tecknen en och en, 
redigera namnet, och tryck < 
Tryck > för att radera numren en och en, 
redigera numret, och tryck < 
Tryck < för att välja en grupp (<Ingen 
grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) 
Tryck <för att spara posten 

• En ton hörs, och posten i din telefonbok 
uppdateras.

5.3.4 Så här raderar du en telefonbokspost 

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < och u/d för att välja Radera 
post
Tryck < och u/d för att välja den 
post du vill radera
Tryck <för att bekräfta

• En ton hörs, och posten i din telefonbok raderas

5.3.5 Så här raderar du alla
telefonboksposter

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < och u/d för att välja Radera 
allt
Tryck <för att bekräfta
Tryck < för att åter bekräfta

• En ton hörs, och alla poster i din telefonbok 
raderas

5.3.6 Så här sparar du ett direktminne
Du kan spara upp till 9 direktminnen (Knapp 1 
till 9). Ett längre tryck på knapparna i viloläge 
gör att numret automatiskt slås.
Beroend på landsintällningen, kan knapp 1 och 
knapp 2 förinställas för röstbrevlådan respektive 
ditt telefonbolags informationstjänst.  I detta fall 
visas inte knapparna 1 och 2.   Om ditt 
telefonbolag inte har röstbrevlåda respektive 
informationstjänst, visas knapp 1 och 2 ovanför 
knapp 3 som ett av valen för 
direktminnesnummer, se avsnitt 5.9.2 och 5.9.3 
för närmare detaljer.

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck < och u/d för att välja 
Direktminne
Tryck < och u/d för att bläddra till 
en direktminnespost med Knapp 1 till Knapp 9 
Tryck < två gånger för att välja Lägg till
Tryck < och u/d för att välja den 
telefonbokspost som du vill spara i det valda 
direktminnet.
Tryck <för att bekräfta

• En ton hörs, och din telefonbokspost sparas i det 
valda direktminnet.
Tips

Ett långt tryck på motsvarande knapp gör att 
numret slås direkt.
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5.3.7 Så här överför du telefonboken
Denna egenskap låter dig överföra telefonboken 
från en handenhet till en annan när det finns två 
handenheter registrerade på samma basstation.

I viloläge:
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Telefonbok
Tryck< och u/d för att välja Överför 
tfnbok
Tryck <

• De handenheter som finns tillgängliga för 
telefonboksöverföring visas.  
OBS

Om det finns fler än två handenheter, kan du 
trycka u/d för att väälja en specifik 
handenhet.

Tryck <
Den uppringda handenheten avger ett pip och 
svarar med meddelandet “Överför från:”
För att godkänna telefonboksöverföringen, 
tryck < på den uppringda handenheten, 
eller tryck > för att avvisa 
telefonboksöverföringen

• Alla telefonboksposter överförs till den uppringda 
handenheten och “Avsluta” visas på de två 
handenheternas skärmer när överföringen är 
klar.

5.4 Samtalslogg
Denna egenskap finns om du abonnerar på 
nummerpresentation hos ditt telefonbolag. 
Din telefon kan spara upp till 50 obesvarade 
samtal.  och lysdioden blinkar för att påminna 
dig om att det finns obesvarade samtal. Om 
uppringaren inte har hemligt telefonnummer, 
visas uppringarens namn (eller nummer). De 
missade samtalen visas i kronologisk ordning, 
med det allra senaste högst på listan. 

5.4.1 Så här öppnar du samtalsloggen
Tryck u för att öppna samtalsoggen
Tryck < för att öppna Samtalslistan

• Det senaste obesvarade samtalet visas.
Tryck u/d för att se posterna

5.4.2 Så här sparar du en post från
samtalsloggen till telefonboken

I viloläge:
Tryck u för att öppna samtalsloggen
Tryck < för att öppna Samtalslistan
Tryck u/d för att välja en post
Tryck < för att välja Kopia.t.tfnbok
Tryck < för att skriva in namnet 
Tryck < för att visa det obesvarade 
samtalets nummer och för att redigera det vid 
behov
Tryck< för att välja en grupp (<Ingen 
grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) 
Tryck <för att bekräfta

• En ton hörs, och den valda posten ur 
samtalsloggen sparas i din telefonbok.

5.4.3 Så här raderar du en post i
samtalsloggen

I viloläge:
Tryck u för att öppna samtalsoggen
Tryck < för att öppna Samtalslistan
Tryck u/d för att välja en post
Tryck< och u/d för att välja Radera 
Tryck <för att bekräfta

• En ton hörs, och posten i din samtalslogg raderas

5.4.4 Så här raderar du hela samtalsloggen

I viloläge:
Tryck u för att öppna samtalsloggen
Tryck < för att öppna Samtalslistan
Tryck u/d för att välja en post
Tryck< för att välja Radera allt
Tryck <för att bekräfta
Tryck <för att åter bekräfta

• Ett pip hörs. Alla poster i uppringarloggen 
raderas.

5.5 Återuppringningslistan
Din telefon kan spara de 20 senast slagna numren. 
Bara de 24 första siffrorna i telefonnumret sparas.
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5.5.1 Så här öppnar du
återuppringningslistan

I viloläge:
Tryck >

• Det senast slagna numret visas längst upp på 
listan.
Tryck u/d för att se de andra slagna 
numren

5.5.2 Så här sparar du en post i
återuppringningslistan till 
telefonboken

I viloläge:
Tryck > för att öppna 
återuppringningslistan
Tryck u/d för att välja en post
Tryck < för att välja Kopia.t.tfnbok
Tryck < för att skriva in namnet 
Tryck < för att visa det utvalda 
återuppringningsnumret och redigera det vid 
behov
Tryck< för att välja en grupp (<Ingen 
grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) 
Tryck <för att bekräfta

• Ett pip hörs. Den valda återuppringningsposten 
sparades till din telefonbok.

5.5.3 Hur tar du bort ett nummer från
återuppringningslistan

Tryck > för att öppna 
återuppringningslistan
Tryck u/d för att välja en post
Tryck< och u/d för att välja Radera 
Tryck <för att bekräfta

• En ton hörs, och posten i återuppringningslistan 
raderas.

5.5.4 Hur du raderar hela
återuppringningslistan

Tryck > för att öppna 
återuppringningslistan
Tryck< och u/d för att välja Radera 
allt 
Tryck <för att bekräfta
Tryck < för att åter bekräfta

• En ton hörs, och alla poster i din 
återuppringningslista raderas

5.6 Klocka & alarm

5.6.1 Så här ställer du tiden
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Klocka & alarm
Tryck < för att välja Ställ datum/tid
Tryck < för att skriva in gällande tid 
(hh:mm) i 24-timmarsformat och gällande 
datum (dd/mm/åå)
OBS

För att ändra datum- och tidsformat, se avsnitt 
5.6.4.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.6.2 Så här ställer du alarmet
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Klocka & alarm
Tryck < och u/d för att välja Alarm 
Tryck < och u/d för att välja Av, En 
gång, eller Dagligen
OBS

Om du har valt En gång, eller Dagligen, skriv in 
tiden för alarmet

Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

När man har valt alarmet som En gång eller 
Dagligen, visas  på skärmen.
När tidpunkten för alarmet inträder, hörs 
alarmljudet och  blinkar på skärmen. Du kan 
trycka på e för att tysta signalen.

5.6.3 Så här ställer du alarmljudet
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Klocka & alarm
Tryck< och u/d för att välja 
Alarmljud 
Tryck < och u/d för att välja ett 
önskat alarmljud bland Melodi 1 till Melodi 10
OBS

Telefonen spelar motsvarande melodi när du går 
genom listan.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.6.4 Så här ställer du formatet för datum
och tid

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Klocka & alarm
Tryck < och u/d för att välja Tid/
Datum 
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Tryck < och u/d för att välja hur 
tidsformatet visas (12-timmars eller 24-
timmars)
Tryck < för att bekräfta tidsformatet
Tryck u/d för att välja hur datum visas 
(dd/mm eller mm/dd)
Tryck < för att bekräfta datumformatet

5.7 Personliga inställningar

5.7.1 Handenhetssignaler

5.7.1.1 Så här justerar du ljudnivån på 
ringsignalen

Din telefon kan ställas in med fem olika 
ringljudnivåer (en till fem staplar) samt stigande 
ljudnivå för dig att välja mellan.

Varning
När handenheten ringer för ett inkommande 
samtal, håll inte handenheten för nära örat, 
eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din 
hörsel.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck < för att välja Ringvolym
Tryck < och u/d för att välja din 
önskade ringljudsnivå
Tryck <  för att spara dina inställningar
Tips

Håller du # intryckt, stänger du av ringsignalen. 
och  visas.

5.7.1.2 Så här väljer du ringmelodi
Det finns 10 ringmelodier förinstallerade på din 
handenhet.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck < och u/d för att välja 
Ringmelodi 
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till den önskade ringmelodin
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.1.3 Så här väljer du gruppmelodi
För att kunna utnyttja denna egenskap, måste du 
abonnera på nummerpresentation . 
Denna meny tillåter dig att välja de melodier som 
spelas när det finns ett externt inkommande 
samtal från en kontakt vars namn finns sparat i din 
telefonbok och som dessutom är en av en grupp. 
Du kan välja att ha en ringmelodi för varje grupp.
Det finns tre telefonboksgrupper (Grupp A, B, C) 
där du kan organisera dina kontakter. Varje grupp 
kan ha sin egen melodi.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck < och u/d för att välja 
Gruppmelodi 
Tryck < och u/d för att bläddra till 
den önskade gruppen (Grupp A, Grupp B, 
Grupp C)
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till den önskade gruppmelodin
OBS

Telefonen spelar motsvarande melodi när du går 
genom listan.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.1.4 Så här stänger du av och sätter 
påknappljudet

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. 
Du kan stänga av och sätta på knappljudet. I 
ursprungsläget är knappljudet På.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck < och u/d för att välja 
Knappljud 
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.1.5 Så här stänger du av och sätter på  
knappsatslåset

Tryck och håll nere *
•  visas om knappsatsen är låst.

Håll * intryckt igen för att låsa upp 
knappsatsen

•  visas inte om knappsatsen är upplåst.
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Tips
Du kan också låsa upp knappsatsen genom att ta 
ur och sätta tillbaka handenhetens batterier.

5.7.1.6 Så här stänger du av och sätter på 
1:a ringsignalen

Beroende på det land du är i, visas kanske inte 
menyn för första ringning.
Om du abonnerar på nummerpresentation hos 
ditt telefonbolag, kan din telefon stänga av den 
första ringsignalen innan nummerpresentationen 
visas. Efter inställning, kommer din telefon 
automatiskt att känna av om du abonnerar på 
nummerpresentation, och stänger av den första 
ringsignalen. Du kan ändra dessa inställningar så 
att de passar dig.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck< och u/d för att välja 1:a 
ringsignal 
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.1.7 Så här stänger du av och sätter på 
SMS-ljud

Ett ljud hörs när du får ett SMS. Du kan ha detta 
ljud på eller avstängt. 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Handenhetssignal
Tryck< och u/d för att välja SMS-
ljud 
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.2 Så här väljer du en bakgrundsbild
som visas i viloläge

Det finns tre bakgrundsbilder förinstallerade i din 
telefon.  Du kan välja en bakgrundsbild som visas 
i viloläge

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja 
Bakgrundsbild
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till den önskade bakgrundsbilden
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.3 Så här justerar du kontrasten
Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer (Nivå 1, 
Nivå 2, Nivå 3, Nivå 4 eller Nivå 5). 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja Kontrast 
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till den önskade kontrastnivån
OBS

Kontrasteffekten visas när du bläddrar genom de 
olika kontrastnivåerna.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.4 Så här ställer du in din telefons
färgtema

Det finns fyra olka färgteman för din telefon.  Du 
kan välja det färgtema du vill ha för menybilderna.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Färgtema
Tryck < och u/d för att bläddra fram 
till det önskade färgtemat
OBS

Motsvarande färgtema visas när du tittar genom 
de olika färgtemorna.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.5 Så här döper du om din handenhet
Du kan ändra namnet på handenheten och visa 
handenhetens namn i viloläget. 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < och u/d för att välja 
Handenhetsnamn
Tryck < för att skriva in handenhetens namn
OBS

Handenhetens namn kan maximalt ha 14 tecken.
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.6 Så här ställer du in automatsvar
Denna funktion låter dig svara automatiskt enbart 
genom att du lyfter handenheten ur basstationen.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja 
Automatsvar
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar
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5.7.7 Så här ställer du in automatstopp
Denna funktion låter dig avsluta ett samtal 
automatiskt enbart genom att du sätter 
handenheten i basstationen.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja 
Automatstopp
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar

5.7.8 Så här ställer du menyspråk
Din handenhet kan visa olika språk beroende på 
land. Efter ändring av menyspråket, visas alla 
menyer på det valda språket.  För vissa länder kan 
det vara så att telefonen inte har någon möjlighet 
för val av språk.  Denna inställning gäller inte för 
det språk som telefonsvararen använder för sitt 
meddelande.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja Språk 
Tryck < och u/d för att välja ditt 
önskade språk
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

De språk som finns tillgängliga kan variera mellan 
olika länder

5.7.9 Så här stänger du av och sätter på
rumsövervakning

Denna egenskap låter dig övervaka ett rum 
genom att placera en handenhet i det.  Den 
övervakande handenheten ringer inte om det 
kommer ett externt eller internt samtal.  Den 
övervakande handenheten slår automatiskt på 
högtalaren om en annan registrerad handenhet 
försöker att nå den. Ljud avstängt visas på 
skärmen till den uppringande handenheten genom 
att trycka < när det interna samtalet påbörjas. 
Om den uppringande telefonen vill tala med den 
övervakande handenheten, tryck < för att slå 
på mikrofonen.

OBS
Du måste ha minst 2 handenheter registrerade till 
din basstation för att kunna använda denna 
egenskap.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja 
Rumsövervakning
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

Om rumsövervakningen är På, visas 
Rumsövervakn.på i viloläge.

5.7.10  Så här stänger du av och sätter på 
  skärmbelysningen

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck< och u/d för att välja 
Skärmbelysning 
Tryck < och u/d för att välja På eller 
Av
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

Om det inte sker några knapptryckningar inom 20 
sekunder, kommer lyset för knappsatsen och 
bildskärmen att stängas av automatiskt.  Ett tryck 
på en knapp tänder knappsatsbelysningen. För att 
slå på skärmens bakgrundsbelysning, tryck < 
eller >.

5.8 Avancerade inställningar

5.8.1 Så här ställer du in återanropstid
Återanropstid är den tidfördröjning efter vilken 
linjen bryts efter det att du trycker r knappen. 
Det förinställda värdet på återanropstiden i din 
telefon skall vara den som passar bäst för 
telefoner i ditt land. Du behöver inte ändra det.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Dina inställn.
Tryck < för att välja Återanropstid
Tryck < för att välja en återanropstid för 
ditt land.
OBS

Antalet tillgängliga återanropstider varierar 
mellan olika länder.

Tryck <för att bekräfta
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5.8.2 Så här väljer du uppringningstyp
Den förinställda typen av ringläge som finns i din 
telefon bör vara det som passar bäst för 
telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte 
ändra det.
Det finns två uppringningstyper: Ton eller Puls.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja Ringläge 
Tryck < och u/d för att välja Ton 
eller Puls
Tryck < för att spara dina inställningar

5.8.3 Samtalsspärr
Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda 
handenheter från att ringa telefonnommer som 
börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 
olika spärrnummer, med varje nummer 
innehållande upp till 4 siffror.

OBS
Du måste skriva in den fyrsiffriga PIN-koden innan 
du kan aktivera, stänga av, lägga till eller ändra 
samtalsspärren.

5.8.3.1 Så här stänger du av och sätter på 
samtalsspärren

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Samtalsspärr
Tryck < för att skriva in den fyrsiffriga PIN-
koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
Tryck < för att välja Spärrläge
Tryck < för att välja På eller Av
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

Om samtalsspärren är på, visas Samtalsspärr på 
på skärmen.

5.8.3.2 Så här ändrar du ett 
samtalsspärrsnummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Samtalsspärr
Tryck < för att skriva in den fyrsiffriga PIN-
koden på begäran (förinställd PIN-kod är 
0000)

Tryck < och u/d för att välja 
Spärrnummer
Tryck < för att välja ett nummer (Nummer 
1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4)
Tryck < för att skriva in numret
Tryck < för att spara dina inställningar
OBS

Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, 
kommer ingen anslutning att göras. Inträffar 
detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till 
viloläge.

5.8.4 Babyspärr
Om det aktiveras, tillåter Babyspärregenskapen att 
det utvalda numret rings oavsett vilken knapp som 
trycks in på handenheten. Detta är en värdefull 
egenskap för direkt uppringning av SOS-alarm.

OBS
Du kan ha upp till 24 siffror för babyspärrnumret.

5.8.4.1 Så här aktiverar du babyspärren
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Babyspärr
Tryck < för att välja Läge
Tryck < och u/d för att välja På 
Tryck < för att spara dina inställningar

• Meddelandet “Babyspärr på” visas på 
vilolägesbilden.

5.8.4.2 Så här avaktiverar du babyspärren
Håll knappen < intryckt (om Babyspärr 
redan är aktiverat).
Tryck u/d för att välja Av
Tryck < för att spara dina inställningar

• Meddelandet “Babyspärr på” försvinner från 
vilolägesbilden.

5.8.4.3 Så här ändrar du 
babyspärrsnummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Babyspärr
Tryck < och u/d för att välja 
Nummer 
Tryck < för att skriva in numret
Tryck < för att spara dina inställningar
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5.8.5 Så här väljer du en basstation 
manuellt

En CD640 handenhet kan registrera upp till fyra 
olika CD640 basstationer. 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja Val av 
bas 
Tryck < och u/d för att välja din 
önskade basstation
Tryck <för att bekräfta

5.8.6 Så här registrerar du ytterligare
handenheter

Ytterligare handenheter måste registrras på 
basenheten innan du kan använda dem. Du kan 
registrera upp till fem handenheter på en 
basstation.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Registrering 
Tryck < och u/d för att välja din 
önskade basstation
OBS

Den registrerade basstationen markeras med en 
stjärna längst till höger på skärmen.

Tryck < för att skriva in den fyrsiffriga PIN-
koden på begäran (förinställd PIN-kod är 
0000)
Tryck < och tryck p på basstationen 
samtidigt i mer än tre sekunder.

• Ett pip hörs från handenheten för att visa på 
framgångsrik registrering, och skärmen återgår 
till viloläge.
OBS

Om basen hittas och PIN-koden är riktig, 
kommer oanvända handenhetsnummer 
automatiskt att delas ut.
Om PIN-koden är fel, kommer Fel PIN-nr. att 
visas och ett fel-pip höras, och handenheten 
återgår till viloläge.
Om ingen bas hittas inom en viss tid, visas Ingen 
bas hittad och ett fel-pip höras, och handenheten 
återgår till viloläge.

5.8.7 Så här avregistrerar du en handenhet
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Avregistrering 
Tryck < för att skriva in den fyrsiffriga PIN-
koden på begäran (förinställd PIN-kod är 
0000)
Tryck < och u/d för att välja din 
önskade handenhet
Tryck <för att bekräfta

• Ett pip hörs från handenheten för att visa att 
avregistreringen var framgångsrik, och skärmen 
visar Oregistrerad och återgår sedan till viloläget.
OBS

Om ingen knapp trycks inom 15 sekunder, 
avbryts avregistreringen, och handenheten 
återgår till viloläget.

5.8.8 Så här ändrar du PIN-numret
PIN-koden används för att välja samtalsspärr, 
återställning av handenheten och för registrering 
och avregistrering av handenheter. Den 
ursprungliga PIN är 0000. Längden på PIN är fyra 
siffror. Denna PIN-kod används även för att 
skydda inställningarna på din handenhet. Din 
handenhet kommer att begära att du skriver in 
PIN när så behövs.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja Byt 
PIN-nummer 
Tryck < för att på begäran skriva in den 
fyrsiffriga PIN-koden
Tryck < för att skriva in det nya fyrsiffriga 
PIN-numret
Tryck < för att skriva in det nya fyrsiffriga 
PIN-numret
Tryck < för att spara dina inställningar
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.
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5.8.9 Så här ändrar du 
ursprungsinställningarna

Du kan när som helst återställa telefonen till 
ursprungsinställningarna (se avsnitt 6). Efter en 
återställning är alla personliga inställningar och 
samtalsloggar raderade, men telefonboken förblir 
oförändrad.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja Återställ 
Tryck < för att skriva in den fyrsiffriga PIN-
koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
Tryck < för att bekräfta
Tryck < för att åter bekräfta

• Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare till 
välkomstskärmen.  Din telefon är nu återställd till 
ursprungsinställningarna.

• Vissa länder har inte en välkommenskärm, och 
där återgår telefonen till viloläget efter 
återställning.

5.8.10 Så här ändrar du prefixnummer
Denna egenskap låter dig ställa in telefonen så att 
du ringer med det billigaste telefonbolaget. När 
du har ställt in prefixet, sätts det automatiskt in i 
början varje gång du ringer ut.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Automatprefix
Tryck < för att skriva in spårsiffrorna

• De senast sparade spårsiffrorna visas.
OBS

Maximalt antal spårsiffror är 5 siffror. 
Tryck < för att skriva in 
automatprefixnumret 

• Det senast sparade automatprefixnumret visas.
OBS

Den maximala längden på ett automatprefix är 10 
siffror.

Tryck < för att spara dina inställningar

5.8.11 Landsinställning
Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land.
Du kan välja ett annat land än den som är vald i 
VÄLKOMMEN-läget.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt

Tryck < och u/d för att välja Land 
Tryck < och u/d för att välja land 
Tryck < för att bekräfta ditt val
OBS

När du väl har valt land, anpassas telefonen 
automatiskt till de gällande linjeinställningarna.

5.8.12 Så här stänger du av och sätter på
 konferensläget

När konferensläget är aktiverat, kan du 
automatiskt genomföra ett treparters 
konferenssamtal med en annan handenhet 
registrerad på din basstation, om den andra 
handenheten tar linjen när det redan pågår ett 
externt samtal. 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Konferens 
Tryck < för att välja På eller Av
Tryck < för att spara dina inställningar

5.8.13 Så här stänger du av indikeringen för 
väntande meddelande

Varning
Denna egenskap finns beroende på vilket land du 
befinner dig i.
Om du abonnerar på röstpostservice hos din 
teleleverantör, visas  när du har ett nytt 
meddelande i din röstbrevlåda. När du har tagit del av 
samtliga meddelanden, stängs  av automatiskt.
Om du finner att nätverket inte kan stänga av 
indikeringen för väntande meddelande, kan du 
fortfarande stänga av indikeringen med din telefon. 
Om du väljer att stänga av indikeringen för väntande 
meddelande, kommer indikeringen att försvinna på 
alla andra handenheter som är registrerade till samma 
basstation.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Förinställt
Tryck < och u/d för att välja 
Medel.upplysn.
Tryck < för att bekräfta borttagande av 
indikeringen för väntande meddelande.

5.9 Telefonbolagsstjänster
Denna meny erbjuder ett bekvämt sätt att aktivera 
eller deaktivera vissa telefonbolagstjänster som är 
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27Använd mer av din telefon

lands/abonnemangsberoende. Kontakta ditt 
telefonbolag för mera information om dessa tjänster.
Den förinställda numren och värdena som finns i din 
telefon bör vara de som passar bäst för 
telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte ändra 
dem.

5.9.1 Vidarekoppling
Det finns tre olika typer av vidarekoppling: 
Förutsättningslös, Vid upptaget och Vid 
obesvarad.

5.9.1.1 Så här aktiverar du vidarekoppling
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
vidarekopplingstyp (Vidarekoppling / 
Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv)
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
Nummerföljden för den valda tjänsten 
kommer att slås
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge.
OBS

När denna egenskap aktiveras, kommer dina 
inkommande samtal, beroende på vad du har valt, 
att vidarekopplas till det nummer du har valt.

5.9.1.2 Så här avaktiverar du 
vidarekoppling

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
vidarekopplingstyp (Vidarekoppling / 
Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv)
Tryck < och u/d för att välja 
Avaktivera 
Nummerföljden för den valda tjänsten 
kommer att slås
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge.

5.9.1.3 Så här ändrar du 
vidarkopplingsnummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
vidarekopplingstyp (Vidarekoppling / 
Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv)

Tryck< och u/d för att välja 
Inställningar 
Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar

5.9.2 Röstbrevlåda
Denna egenskap kanske inte finns beroende på 
vilket land du befinner dig i. Denna egenskap låter 
uppringaren lämna ett meddelande när du inte 
själv kan svara i telefon. Tillgängligheten av 
denna egenskap beror på vilket land du 
befinner dig i och abonnemanget med ditt 
telefonbolag. Dessa röstmeddelanden sparas 
hos telefonbolaget i stället för i handenheten.  
Kontakta ditt telefonbolag för mera information 
om dessa tjänster

5.9.2.1 Så här aktiverar du din 
röstbrevlåda.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Röstbrevlåda 
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
Nummerföljden för den valda tjänsten 
kommer att slås
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge

5.9.2.2 Så här ställer du in ditt 
röstbrevlådenummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Röstbrevlåda 
Tryck < och u/d för att välja 
Inställningar 
Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar
Tips

När du har ställt in röstbrevlådenumret, håll 1 
intryckt för att ringa direkt till din röstbrevlåda.

5.9.3 Informationsstjänster från ditt
telefonbolag

Denna egenskap kanske inte finns beroende på 
vilket land du befinner dig i. Denna egenskap låter 
dig lyssna till information från ditt telefonbolag. 
Tillgängligheten av denna egenskap beror 
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på vilket land du befinner dig i och 
abonnemanget med ditt telefonbolag. 
Denna information finns hos telefonbolaget i stället 
för i handenheten. Kontakta ditt telefonbolag för 
mera information om dessa tjänster.

5.9.3.1 Så här aktiverar du information
Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Information 
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge

5.9.3.2 Så här ställer du in ditt 
informationsnummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Information 
Tryck < och u/d för att välja 
Inställningar 
Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar
Tips

När du har ställt in informationsnumret, håll 2 
intryckt för att ringa direkt till 
informationsnumret.

5.9.4 Återuppringning

5.9.4.1 Så här aktiverar du 
återuppringning

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Återuppringning
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge

5.9.4.2 Så här ställer du in ditt 
återuppringningsnummer 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja 
Återuppringning

Tryck < och u/d för att välja 
Inställningar 
Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar

5.9.5 Annullera återuppringning

5.9.5.1 Så här avaktiverar du 
återuppringning

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja Stop 
tillbakring
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge

5.9.5.2 Så här tar du bort ditt 
återuppringningsnummer 

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja Stop 
tillbakring
Tryck < och u/d för att välja 
Inställningar 
Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar

5.9.6 Dolt nummer

5.9.6.1 Så här aktiverar du funktionen för 
dolt nummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja Håll 
hemligt 
Tryck < och u/d för att välja Aktivera 
När numret har slagits, tryck knappen e för 
att återgå till viloläge

5.9.6.2 Hur du ställer in dolt 
telefonnummer

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Nätverksservice 
Tryck < och u/d för att välja Håll 
hemligt 
Tryck < och u/d för att välja 
Inställningar 
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Tryck < för att skriva in numret 
Tryck < för att spara dina inställningar

5.10 Spel
Det finns två spel på din telefon (Tetris och 
Snake) som du kan spela med.

Tryck < för att öppna huvudmenyn
Tryck u/d för att välja Spel
Tryck < och u/d för att välja ditt 
önskade spel
Tryck <

• Bildskärmen med spelinstruktioner visas.
Tryck < för att starta spelet. 
OBS

Under spelet  kan du trycka 2 / 4 / 6 / 8 
för att flytta respektive upp / vänster / höger / 
nedåt.
Du kan också trycka > eller e för att lämna 
spelet och gå tillbaka till spelmenyn, tryck < för 
att pausa spelet och tryck någon av knapparna 2 / 
4 / 6 / 8 för att återuppta spelet.

5.11 Så här skriver du in bokstäver och 
siffror

5.11.1 Att skriva bokstäver och siffror
Du kan skriva in namnen i dina telefonboksposter 
bokstav för bokstav genom att trycka på de 
relevanta knapparna en eller flera gånger för att få 
fram den önskade bokstaven.

För att exempelvis skriva namnet “PETER” i 
redigeringsläge:
Tryck 7 engång: P
Tryck 3 tå gånger: E
Tryck 8 en gång: T
Tryck 3 tå gånger: E
Tryck 7 tre gånger: R

5.11.2 Växling mellan versaler och
 gemener

I ursprungsläget är alla tecken versaler. Du kan 
trycka # för att växla mellan versaler och 
gemener.
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30 Ursprungsinställningar

6 Ursprungsinställningar

Detalj Ursprungsvärden

Handenhetsnamn: PHILIPS

Datum: --.--

Tid: --:--

Hörlursljudnivå: Nivå 3

Ringmelodi: Melodi 1

Ringvolym: Nivå 3

Alarm: Av

Larmsignalsmelodi: Melodi 1

Knappljud: På

Automatsvar: Av

Automatstopp: På

1:a ringsignal: Landsberoende

SMS-ljud På

Kontrastnivå: Nivå 3

Bakgrundsbild: Bakgrundsbild 1

Färgtema: Färg 1

Knappsatsbelysning På

Rumsövervakning: Av

Språk: Landsberoende

Återanropstid: Landsberoende

Spärrläge: Av

Ringläge: Ton

Babyspärr: Av

PIN-kod: 0000

Konferensläge: Av



7 Menystruktur
Tabellen nedan visar din telefons menystruktur.

 SMS Skriv SMS

Inlåda

Utkast

SMSinställningar SMS-mottagning På

Av

Ändra SMS-boxnr.

SMS-central SMS-central 1 Skicka nummer

Mottaget nummer

SMS-central 2 Skicka nummer

Mottaget nummer

SMS-central 3 Skicka nummer

Mottaget nummer

Gällande central SMS-central 1

SMS-central 2

SMS-central 3

 Telefonbok Ny post

Lista poster

Ändra poster

Radera post

Radera allt

Direktminne Knapp 1 * Knapp 1 och Knapp 2 kanske inte finns som val 
eftersom de är landsberoende...

Knapp 9

Överför tfnbok

 Klocka & alarm Ställ datum/tid Ställ datum och tid

Alarm Av

En gång

Dagligen

Alarmljud Melodi 1

Melodi 2

Melodi 3

Tid/Datum 12-timmars dd/mm

mm/dd

24-timmars dd/mm

mm/dd
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Dina inställn. Handenhetssignal Ringvolym En stapel

Två staplar

Tre staplar

Fyra staplar

Fem staplar

Stigande

Ringmelodi Melodinamn 1

...
Melodinamn 10

Gruppmelodi Grupp A Melodinamn

Grupp B Melodinamn

Grupp C Melodinamn

Knappljud På

Av

1:a ringsignal På

Av

SMS-ljud På

Av

Bakgrundsbild Bakgrundsbild 1

Bakgrundsbild 2

Bakgrundsbild 3

Bakgrundsbild av

Kontrast Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Färgtema Färg 1

Färg 2

Färg 3

Färg 4

Handenhetensnamn

Automatsvar På

Av

Automatstopp På

Av

Språk Lista på språk

Rumsövervakning På

Av

Skärmbelysning På

Av
32 Menystruktur
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Förinställt Återanropstid

Ringläge Ton

Puls

Samtalsspärr Spärrläge På

Av

Spärrnummer Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Babyspärr Läge På

Av

Nummer

Val av bas Bas 1

Bas 2

Bas 3 * Visar bara de basstationer som är anslutna.

Bas 4

Registrering

Avregistrering

Byt PIN-nummer

Återställ

Automatprefix

Land Lista med länder

Konferens Av

Medel.upplysn. På

Nätverksservice Vidarekoppling Aktivera

Avaktivera

Inställningar

Vidarekoppl.uppt Aktivera

Avaktivera

Inställningar

Vidarekopp.obesv Aktivera

Avaktivera

Inställningar

Röstbrevlåda Aktivera

Inställningar

Information Aktivera

Inställningar

Återuppringning Aktivera

Inställningar

Stop tillbakring Aktivera

Inställningar

Håll hemligt Aktivera

Inställningar

Games Tetris

Snake
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8 Tekniska data

Skärm
• 5-raders grafisk färg-LCD
• 16 tecken/rad
• Knappsatsbelysning

Allmänna telefonegenskaper
• GAP-kompatibel
• Upp till fem handenheter kan registreras på en 

basstation.
• Upp till fyra multibasregistreringar
• Intercom mellan handenheter
• Extern/Intern samtalsöverföring mellan 

handenheter
• 3-vägskonferens (två interna och ett externt 

samtal)
• Sökning av handenhet från basstationen
• Namn- och nummerpresentation
• 10 polyfona melodier
• Särskilda gruppsignaler
• Babyspärr
• Alarm
• Knapplås

Kontaktlista
• 200 kontakter
• 12 tecken (max) för namn och 24 siffror (max) 

för varje kontakt

Samtalslista
• 50 obesvarade samtal

Återuppringningslista
• 20 senast slagna nummer
• 24 siffror (max) för varje post

Batterier
• Två uppladdningsbara AAA NiMh 750mAh 

batterier

Vikt och storlek
• Handenhet: 161 gram
• Bas: 157 gram
• Handenhet: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm 

(HxDxB)
• Bas: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (HxDxB)

Temperaturomfång
• Drift: 0ºC till +40ºC
• Förvaring: -25ºC till +66ºC

Relativ luftfuktighet
• Drift: Upp till 80% vid 40°C
• Förvaring: Upp till 80% vid 40°C
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9 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.

Anslutningen försvann under pågående 
samtal!
• Ladda 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

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

Ikonen  visar sig strax efter det att 
batterierna laddats.
• 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

Handenhetens bildskärm visar ingenting
• Försök igen genom att koppla loss och åter 

ansluta basstationens strömförsörjning och 
därefter följa proceduren att registrera en 
handenhet ( se avsnitt 5.8.6).

• Se till att de två medlevererade 
uppladdningsbara batterierna har satts i 
batterifacket på rätt sätt

• Ta ur och sätt tillbaka handenhetens batterier
• Se till att de medlevererade batterierna är 

laddade

Handenheten visar Oregistrerad.
• Utför proceduren för registrering av 

handenhet till en bas

Ljud

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

anslutna
• Flytta handenheten närmare basenheten
• Se till att handenhetens signal är på
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Den som ringer hör mig inte!
• Mikrofonen är kanske avstängd: Under 

pågående samtal, tryck > för att mikrofonen 
skall vara på.

Telefonen stör radio eller TV.
• Flytta strömadapter eller basstation så långt 

bort som möjligt

Produktfunktioner

Nummerpresentationen fungerar inte
• Kontrollera ditt abonnemang med ditt 

telefonbolag.

Jag kan inte spara en post i telefonboken
• Kontrollera om telefonbokens minne är fullt, 

radera poster för att frigöra minne.

Handenheten kan inte registreras
• Se till att p har tryckts i tre sekunder.
• Varje basstation kan bara registrera fyra 

handenheter.

OBS
Om ovanstående lösningar inte fungerar, stång av 
strömmen till både handenheten och till basen. 
Vånta en minut, och frösök sedan igen.
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