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Innholdet i esken

Håndsett CD640/CD645 Basestasjon CD645

Telefonledning Hurtigveiledning

Brukerhåndbok for 
CD640 eller CD645

Garanti

2 x AAA oppladbare
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Quick start guide

Det er mulig at linjeadapteren ikke er montert på telefonledningen. Du finner
riktig adapter i esken. Hvis dette er tilfelle, må du koble linjeadapteren på 
telefonledningen før du setter denne inn i telefonkontakten.
I pakker med flere håndsett vil du finne ett eller flere ekstra håndsett,
ladere med egne strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk alltid kablene og batteriene som ble levert sammen med
telefonen.



1 Koble til
Koble til basestasjonen

2 Installer
Sett inn de oppladbare batteriene, og lad disse

Sett inn batteriene Lad håndsettet i 24 timer

Konfigurer telefonen (hvis nødvendig)
Etter at du har ladet telefonen i et par minutter, vil velkomstskjermen vises.
1. Trykk for å vise listen over land
2. Trykk / for å bla deg frem til ditt land
3. Trykk for å bekrefte valget.

1. Sett kabelen til strømforsyningen i kontakten under basestasjonen.
2. Sett telefonledningen i kontakten under basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonledningen (med linjeadapteren hvis nødvendig) 

til telefonkontakten, og den andre enden av strømledningen til stikkontakten.

3Koble til 
strømforsyningen

Koble telefonledningen
til telefonkontakten
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3 Sett i gang
Stille alarmen
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Klokke & alarm
3. Trykk og / for å velge Alarm
4. Trykk og / for å velge Av, På en gang eller Daglig
5. Trykk for å lagre innstillingene

Gi håndsettet nytt navn
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Personl. innst.
3. Trykk og / for å velge Håndsettnavn
4. Trykk for å taste inn det nye navnet på håndsettet
5. Trykk for å lagre innstillingene

Ringe

Svare
Når telefonen ringer kan du trykke eller .
Legge på
Trykk 

Stille klokken
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Klokke & alarm
3. Trykk for å velge Still dato/tid
4. Trykk 
5. Tast inn klokkeslettet (TT:MM) i 24-timers format, og dagens dato 

(DD/MM/ÅÅ)
6. Trykk for å lagre innstillingene

Trykk , og slå nummeret 
ELLER
Slå nummeret, og trykk deretter eller 

Justere lydstyrken i håndsettets høyttaler
Under en samtale:
Trykk / for å justere lydstyrken i området 1 til 5 
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Velge et bakgrunnsbilde som skal vises i standby-stilling
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Personl. innst.
3. Trykk og / for å velge Bakgrunnsbilde
4. Trykk og / for å bla deg frem til ønsket bakgrunnsbilde
5. Trykk for å lagre innstillingene

Justere kontrasten
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Personl. innst.
3. Trykk og / for å velge Kontrast
4. Trykk og / for å bla deg frem til ønsket kontrast
5. Trykk for å lagre innstillingene

Velge fargetema
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Personl. innst.
3. Trykk og / for å velge Fargetema
4. Trykk og / for å bla deg frem til ønsket fargetema
5. Trykk for å lagre innstillingene

Velge ringemelodi
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge Personl. innst.
3. Trykk for å velge Håndsettone
4. Trykk og / for å velge Ringemelodi
5. Trykk og / for å bla deg frem til ønsket ringemelodi
6. Trykk for å lagre innstillingene

Bruke telefonboken
1. Trykk for å få tilgang til telefonboken
2. Trykk / for å velge den oppføringen du vil bruke
3. Trykk for å se på detaljene til oppføringen

Lagre et nummer i telefonboken
1. Trykk for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / og for å velge Telefonbok
3. Trykk for å velge Nytt navn
4. Tast inn navnet (maks. 12 tegn)
5. Trykk for å taste inn nummeret (maks. 24 siffer)
6. Trykk for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>,

<Gruppe C>)
7. Trykk for å lagre oppføringen



Trenger du mer hjelp?
Nettbasert hjelp 
www.philips.com/support

Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboken som ble levert med din CD640 eller CD645.

Lytte på nye beskjeder som er spilt inn på telefonsvareren (gjelder kun CD645)
1. Trykk på basestasjonen for å slå på telefonsvareren
2. Trykk på basestasjonen, og avspillingen av den eldste meldingen vil starte.
3. Trykk for å hoppe videre til neste melding
4. Trykk for å gå tilbake til den forrige meldingen, hvis du trykker før det har 

gått ett sekund på den aktive meldingen
5. Trykk for å gjenta den aktive meldingen, hvis du trykker etter at det har gått 

ett sekund av den aktive meldingen
6. Trykk for å øke, eller for å redusere høyttalervolumet under avspilling 

av meldingene
7. Trykk for å slette den aktive meldingen

Se i brukerhåndboken til CD645 for flere detaljer om telefonsvarerfunksjonen.

Problem

Feilsøking
Se i brukerhåndboken som fulgte ned CD640 eller CD645 for mer informasjon.

Løsning
Ingen summetone

Caller Line Identification
(CLI)-tjenesten
(Nummervisning) 
fungerer ikke

Håndsettets 
LCD-skjerm viser
ingenting

● Lad batteriene i minst 24 timer
● Flytt deg nærmere basestasjonen
● Bruk telefonledningen som er lagt med
● Flytt deg nærmere basestasjonen
● Flytt basestasjonen minst 1 meter unna elektriske

apparater
● Registrer håndsettet på basestasjonen
● Flytt deg nærmere basestasjonen
● Prøv på nytt ved å koble strømmen til 

basestasjonen av og på, og følg deretter prosedyren
for registrering av et håndsett

● Kontroller at de to vedlagte oppladbare batteriene
er satt inn i batterirommet

● Kontroller at de vedlagte batteriene er ladet opp
● Kontroller abonnementet hos din telefonoperatør

blinker

Dårlig lydkvalitet
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