
Velkommen
Kvikstart Guide

1 Tilslut

2 Installér

3 Telefonér

philips

Problem
● Tjek tilslutningerne.
● Brug telefonkablet, der fulgte med

telefonen.

● Flyt telefonens base, så den står 
mindst 1 m væk fra andre 
elektriske apparater.

● Tjek, at produktet er tilsluttet 
lysnettet.

● Genoplad batterierne.

● Tjek, at du har tilsluttet et DSL-
filter direkte til hvert enkelt 
telefonstik i huset.

● Tjek, at modem og telefon er 
tilsluttet i det rigtige filter-stik 
(stikkene er specifikke for hhv.
telefon og modem).

● Filtrene kan være i uorden/ 
defekte, udskift dem og prøv igen.

Problemløsning
Der findes en omfattende oversigt i håndbogen, s. 25.

Tip
● Ingen klartone.

● Dårlig lydkvalitet.

● Intet symbol på displayet.

● Ingen opkalds-ID, dårlig 
forbindelseskvalitet til bredbånd 
DSL internet.

Har du brug for mere hjælp?
Betjeningsvejledning
Læs håndbogen, der fulgte med din DECT 122.

Online hjælp
www.p4c.philips.com

Indstilling eller ændring af alarmfunktionen

1.Tryk på og tryk på Ned for at vise UR OG ALARM.

2.Tryk på og tryk på Ned for at vise SÆT ALARM.

3.Tryk på , rul med og vælg FRA eller TIL ÉN GANG eller 

TIL DAGLIGT.

4.Tryk på for at bekræfte.

Hvis du vælger TIL ÉN GANG eller DAGLIGT:

Indtast klokkeslet og tryk for at bekræfte.

Giv håndsættet et nyt navn

1.Tryk på og tryk på Ned for at vise PERS. INDST..

2.Tryk på og tryk på Ned for at vise HÅNDSÆTNAVN.

3.Tryk på og indtast navnet (indtastning, se håndbogens s. 10).

4.Tryk på for at bekræfte.

TIP:Alarmen slås fra ved at trykke 
på en af håndsættets taster.
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Hvad skal der være i pakken?

Håndsæt
DECT 122

Basestation
DECT 122

Netkabel Telefonkabel

Kvikstart Guide Betjeningsvejledning

1 Tilslut
Sådan tilsluttes basenA

● Sæt netkablets stik i 
strømforsyningsstikket på 
undersiden af basen.

● Sæt telefonkablet i telefonstikket
på undersiden af basen.

● Sæt netkablets andet stik i en 
stikkontakt.

● Sæt telefonkablet i telefonstikket
på væggen.

2 Installér
Brug altid kun genopladelige batterier.

Læg batterierne i
GarantikortGenopladelige

batterier

Anvend altid de kabler og 
ledninger samt den type batterier,
der følger med telefonen.

Multi-håndsæt-pakken indeholder et eller flere ekstra håndsæt med oplader
og strømforsyning samt et ekstra sæt genopladelige batterier.

eller

A

Håndsættet skal oplades
i 24 timer inden brug

B

Indstille dato og tid

1.Tryk på .

2.Tryk på for at vise UR/ALARM.

3.Tryk på for at vise DATO/TID.

4.Tryk på og indtast den aktuelle dato.

5.Tryk på og indtast det aktuelle 
klokkeslet.

6.Tryk på for at bekræfte dine 
indstillinger.

3 Telefonér
Ringe op
Tryk på og tast nummeret.

TIP: Du kan taste nummeret ind,
inden du ringer op.

Besvare opkald
Tryk på .

Justering af lydstyrken under opkald

Tryk Op eller Ned for at justere lydstyrken.

Indstilling af håndsættets ringemelodi

1.Tryk på og tryk på Ned for at vise PERS. INDST..

2.Tryk på og vælg HÅNDSÆTTONE.

3.Tryk på og tryk på Ned for at vise RINGEMELODI.

4.Tryk på for at afspille melodien.

5.Tryk på Op eller Ned for at bladre i listen over melodier.

6.Tryk på for at bekræfte dit valg.
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Gemme navn og nummer i telefonbogen

1.Tryk på og tryk Ned for at vise TELEFONBOG.

2.Tryk på og vælg TILFØJ NR..

3.Tryk på og indtast navnet.

4.Tryk på for at gemme navnet.

5. Indtast nummeret og tryk på for at gemme nummeret.
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