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Snabbguiden

Ring upp

Återuppringning

Ring upp från telefonboken

Lägg till namn i telefonboken

Höja/sänka handenhetens högtalare

Läsa samtalslista

Läsa en händelse

Ställ in datum och tid

Ställ in handenhetens extern

ringsignal

Aktivera/ stänga av telefonsvararen

Överföring av samtal/interkom
(minst 2 handenheter)

Tryck och bläddra , och 

Tryck för att välja Visa

Svara/avsluta ett samtal

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur

under samtal

Stäng av mikrofonen
Aktivera mikrofonen

Förval av nummer & eller & slå nummer

Tryck och bläddra

Tryck och bläddra , och 

Använd eller för att höja eller sänka volymen

Tryck + nummer telefon

Förval av nummer och tryck , flytta markören till 

Spara och tryck , skriv namnet och tryck .

Under samtal tryck för att välja Alternativ; tryck

för att välja Tyst.Tryck för att välja Tyst av

Tryck på basstationen för att koppla På eller Av

telefonsvararen

Tryck för att öppna menykarusellen. Bläddra fram

till Ljudsignaler och tryck.Tryck för att

välja Handenh. Ringsignaler.Tryck för att välja

Extern ringsignal. Bläddra igenom listan för att lyssna på

ringsignaler och tryck för att välja din ringsignal.

Tryck för att öppna menykarusellen. Bläddra fram

till Telefonlur och tryck , bläddra fram till

Datum & tid och tryck . Tryck för att välja Ställ in

datumoch ange datum, tryck . Flytta markören till Ställ in

tid och ange tid, tryck .

Samtal med handsfree, använd eller för att höja

eller sänka volymen

Med den vänstra & högra knappen kan du gå till menyerna och undermenyer.

Tryck : välj meny eller option och bekräfta inställning.

Tryck för att svara på ett samtal;Tryck för att

avsluta ett samtal.
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Landsinställning för Sverige2

Landsinställning för Sverige

Tack att du valde en Philips produkt för din telekommunikation.

Innan du använder DECT 521/525 rekommenderar vi att telefonen är inställd på ditt hemland.

ISätta först i ackumulatorer/batterier och ladda den mobila enheten.

Efter några minuters uppladdning visas konfigurationsfönstret i displayen.

Tryck och bläddra med i listan för landsinställning.

Tryck för att välja önskad konfiguration.

Din telefon är klar för användning.

Om du ska konfigurera DECT 521/525 igen, se sida 55.
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Handenhet DECT 521 / DECT 525 3
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Hörlur

Högtalare*
- Kort tryckning för att ringa upp

eller aktivera telefonens högtalare

under ett samtal

Väckarklocka
- En kort tryckning för att slå 0

- En lång tryckning för att

aktivera/stäng av väckarklockan

Avsluta/Återuppringning
- Kort tryckning för att

korrigera siffra vid

föruppringning eller ett tecken

vid redigering

- Kort tryckning för att gå

tillbaka i menyn när Du bläddrar

igenom menyerna.

- Kort tryckning för att använda

operatörtjänster under ett

samtal.

- Lång tryckning för att radera

flera siffror eller hela texten på

en gång.

- Lång tryckning för att gå

tillbaka till viloläge när Du

bläddrar igenom menyerna.

Avslutningsknapp
- Tryck för att lägga på

Mikrofon

Samtalsöverföring/Internsamtal
- Kort tryckning för att påbörja

eller annullera internt samtal

- Kort tryckning under internt

samtal för att överföra samtalet

eller växla mellan internt och

externt samtal

- Kort tryckning för att svara på

internt samtal eller avsluta internt

samtal

Handenhet
DECT 521/DECT 525

Knappsats & Redigering
- Kort tryckning för infogning *

- Lång tryckning för att låsa/låsa

upp knappsatsen i viloläge

- Lång tryckning för att föra in R

(däremellan tryck paus) när Du

ringer upp

- Lång tryckning för att växla till

multi-uttagssystem eller Eatoni®

redigerare när texten skrivs in

- Kort tryckning för att ändra

bokstav vid redigering i Eatoni®.

Stör ej & stilsätt
- Kort tryckning för att infoga # vid

uppringning 

- Lång tryckning för att

aktivera/stäng av läget "Stör ej" 

- Lång tryckning för att föra in en

paus P vid uppringning

- Tryck för att växla stilsätt vid

redigering

Telefonbok / Höger knapp
- Tryck för att få tillgång till

Telefonbok från viloläge.

- Tryck för att bläddra igenom

menyer och alternativ i menyrutan.

OK key
- Tryck för att öppna

menykarusellen.

- Tryck för att bekräfta Ditt val.

Samtalsregister / Vänster knapp
- Tryck för att få tillgång till

Samtalsregister från viloläge.

- Tryck för att bläddra igenom

menyer och alternativ i menyrutan.

Samtalsknapp
- Tryck för att få ton eller svara på

ett samtal.

*Varning: Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren.

Håll inte handenheten för nära örat.
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Ikoner på handenhetens display4

Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer

Telefonsvararen är aktiverad (DECT 525). När den blinkar, visar denna symbol att där

är ett nytt meddelande på telefonsvararen eller i operatörens röstbrevlåda. När kon-

trollampan blinkar snabbt, visar den på att telefonsvararen är full.

Internsamtal på väg. Blinkar symbolen visas ett internsamtal med en extra handenhet.

Handenhetens högtalare är aktiverade. När den blinkar, visar denna symbol att

bashögtalaren är aktiverad (endast för DECT 525).

Ljudet är avstängt.

SMS-funktionen är aktiverad. Blinkar symbolen har ett nytt SMS mottagits. Blinkar
symbolen snabbt är SMS-minnet fullt.

Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd.

Blinkar symbolen är handenheten inte registrerad till basstationen.

Externsamtal på väg. Blinkar symbolen visas ett inkommande samtal eller att linjen

redan är upptagen av en extra handenhet.

Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.

Under laddningen flyttar batteripelarna från tomt till fullt läge.

Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges:

fullt , 2/3 , 1/3 och tomt batteri 
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Basstation DECT 521/DECT 525 5
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Sökknapp

Med sökknappen kan du lokalisera en saknad handenhet.Tryck knappen tills handenheten

sätter i gång och ringer. Är den återfunnen, tryck valfri knapp på handenheten för att avsluta

sökningen.

Raderingsknapp

Kort tryckning för att radera

aktuellt meddelande

Lång tryckning för att radera

alla meddelanden (förutom de

icke avlyssnade)

PÅ/AV- knapp

Tryck på denna för att slå PÅ

eller AV telefonsvararen

Spela upp/Stopp-knapp

Kort tryckning för att spela

upp nytt meddelande

Kort tryckning för att stoppa ett

meddelande medan Du lyssnar till

ett meddelande

Slopa/ Snabb 

framspolning
Kort tryckning för att gå vidare

till nästa meddelande medan

Du avlyssnar

Lång tryckning för att snabbt

spola fram det aktuella medde-

landet under avlyssning

Söknyckel

Tryck på för att lokalisera alla

bärbara handenheter

Nytt meddelande 

indikator
När den blinkar, visar den att

Du fått ett nytt meddelande

När kontrollampan blinkar
snabbt, visar den på att tele-

fonsvararens minne är fullt

Basstation DECT 521 

Högtalare (endast för ringsignaler

och telefonsvararemeddelanden.)

Basstation DECT 525 

DECT521_SE_part1.qxd  03.02.2005  19:59  Seite 5



Innehåll6
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Menystruktur8

SMS Skicka nytt SMS Skicka SMS till telefon

Svara

Vidarebefordra

Skicka igen

Ta bort SMS

Kopiera till 
telefonbok

Ring upp

Visa nummer

Visa SMS Läs SMS

SMS inställningar Läge

SMS center

Telefonlur Barnvaktsläge

Registrering

Ändra namn på 
telefonlur

Datum & tid

Displaykontrast

Bakgrundsbelysning

Skärmsläckare

Registrera lur

På eller Av

Ange namn

Ställ in datum

Nivå (1 till 5)

Av / 10 Sek./20 Sek.

Ställ in tid

Ange RC-kod

På eller Av

Avregistr. telefonlur

Basstationsval

Menystruktur

Meny

Genom att använda den vänstra och högra knappen, kan du bläddra igenom menyerna.

Språk
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Menystruktur 9
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Ring allaInternsamtal

Ändra kod

TAM inställningar På eller Av

Sparfunktion / 3/ 5 / 7Signaler före svar

Av / Låg / Medium /
Hög / Mycket hög

Inspelningskvalitet

Svara & spela in m.
personligt utg. medd.

Svara endast m. per-
sonligt utg. medd.

Svara & spela in m.
fördef. utg. medd.

Svara endast m. för-
def. utg. medd.

Hög / Standard

Läge (På eller Av)Fjärrkontroll

Spela upp

Nästa meddelande

Föreg. meddelande

Ring upp

Ta bort

Spara

Skicka SMS

Telefonsvarare Sparade medd.

Spela in memo

Utgående medd. Telefonsvararläge

Spela in utg. medd.
Std för utg. meddi
läge Svara & Spela in

Standard utg. medd
i läge Svara

Grupp A
Spela upp/
Spela in nytt/
Ta bort

Grupp B

GruppC

Medlyssning

Läge

Handenhetslista

Röstspråk
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Menystruktur10

Operatörstjänster Vidarekop. av samtal

Avbryt vidarekop.

Vidarekoppling vid
upptaget

Vidarekoppling vid
inget svar

Röstmeddelande

Avbryt återuppringn.

Skydda nummer

Avbryt vidarekoppling
vid upptaget

Avbryt vidarekoppling
vid inget svar

Alla samtal

Inga samtal

Samtalslista Visa

Ta bort alla

Inställn., samtalslista

Utgående samtal

Alla samtal

Endast obesvarade
samtal

Endast samtal med
tel.svar.medd.

Inga samtal*

Visa

Lägg till ny

Telefonbok Ring upp

Ändra nummer

Ändra namn

Definiera grupp A / B / C

Ta bort

Skicka SMS

Spela upp

Ring upp

Visa nummer

Spara

Ta bort

Skicka SMS

Inkommande samtal

*endast DECT 521
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Menystruktur 11
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Extra Samtalstid

Väckarklocka

Läge Stör ej Aktivering

Ställ in dag

Starttid

Sluttid

Tillåt. val, uppring. Standard,A, B, C

Aktivering På eller Av

På eller Av

Inställningar Basenh. Högtalarvol.*

Signal hörlur

Knapp. & bekräft. sign

Aviseringssignal

Musik vid väntan

Ringsignaler

Ringsignalvolym
Låg/
Medium/
Hög

Ställ in dag

Ställ in tid

Inställningar

Ljudsignaler Handenh Ringsignaler

Basenh. Ringsignaler* Lista Ljudsignaler

Grupps ringsignaler

Handenh.Signalvolym

Basenh. Signalvolym*

Extern ringsignal

Spela in pers.
melodi*

Spela upp

Spela in nytt

Ta bort

Intern ringnsignal

A / B / C

*endast DECT 525
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Menystruktur12

Basstation Aktivera registrering

Linjeinställningar

Servicekodinställn.

R-knapp Kort flash / Lång flash

Landsinställn.
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Konformitet, miljö och säkerhet 13

Säkerhetsinformation:

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något

annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet:

Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 521xx, DECT 525xx står I överensstämmelse med

de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv

1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i Sverige, Danmark,

Finland och Norge.

Strömförsörjning:

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med 

enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Varning!

Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950.Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast

genom att dra ur kontakten.Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning:

Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet

med definition i norm EN 60-950).

Säkerhetsanvisningar:

Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller

basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad

kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring

med ledande föremål.

Miljöskydd:

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala

föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Konformitet, miljö och säkerhet

S
ve

n
sk

a

DECT521_SE_part1.qxd  03.02.2005  19:59  Seite 13



Deklaration om överensstämmelse14

Krav enligt GAP-standard:
GAP-standarden garanterar att alla DECTTM- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer

uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT

521/525 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga

linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis

inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än

DECT 521/525.

Att registrera och använda Din DECT 521/525 handenhet med en annan typ av GAP standard

basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter

förfarandet på sidan 27. För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för

DECT 521/525, placera basstationen i registreringsläge (sida 27), följ därefter förfarandet i

tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig 

avfallshantering.

Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECT
TM

är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

We,

PHILIPS Consumer Electronics

Route d'Angers

72081 Le Mans Cedex 9

France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of

the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive

1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005 Le Mans

Product Quality Manager 

Home Communication

Deklaration om överensstämmelse
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Installering av DECT 521/525 15
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Installering av DECT 521/525

Packa upp DECT 521

PHILIPS

En DECT 521 basstation En DECT 521 handenhet

NiMH 2HR

AAA600 mAh

uppladdningsbara

batterier

En användarhand-

bok 

En garanti

En nätdel En telefonsladd*

En nätdel

DECT 521 paketet innehåller:

Packa upp DECT 525

En DECT 525 basstation En DECT 525 handenhet

DECT 525 paketet innehåller:

I förpackningarna DECT 521 och DECT 525 med multi-handenhet, finner Du även en eller

flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara

batterier.

En telefonsladd*

PHILIPS

NiMH 2HR

AAA600 mAh

uppladdningsbara

batterier

En användarhand-

bok 

En garanti

*Varning: I förpackningen kan Du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till

ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla först denna linjeadapter till ledningskabeln

innan Du sätter i den i vägguttaget.
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Installering av DECT 521/52516

Installera basstation
Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.

För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen.

Sätt i kabeln och sladden i väggen. En signal indikerar att telefonen är rätt installerad (endast tillgängligt

för DECT 525). Om Du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att Du

har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemet och telefo-

nen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda

sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att

eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig

koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel.

Att installera och byta ut batterierna i handenheten

För att sätta i batterierna, ska Du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka

batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna upp och ner (om batterierna

behöver laddas). Ladda handenheten i 24 timmar för att nå full laddning.Vid första användningen kan det vara

nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden. Om Du behöver byta

ut batterierna, så är följande batterityp obligatorisk 2HR AAA NiMh 600 mAh.

Varning: basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används.Använd alltid
återuppladdningsbara batterier.
Garantin gäller inte för batterier och anrda komponenter inom rimlig livslängtid och bruk.

Koppla in telefonsladden

Koppla in nätdelen

Stick aldrig in något föremål i denna öppning.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets livslängd i

standby-läge

Batteriets livslängd

under konversation

Inomhus räckvidd Utomhus räckvidd

Upp till 300 timmar Upp till 15 timmar Upp till 50 meter Upp till 300 meter

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess

räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska

Du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.
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Introduktion 17
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Hur Du navigerar i menyerna

Flytta markören till Handenh. Signalvolym och tryck för att välja.

I viloläge visar din DECT 521/525 olika informationer i displayen:

Menystruktur och användning 

Display i viloläge

Introduktion

Bläddra vänster eller höger , för att nå önskad meny och tryck för att välja.

- Datum och tid, handenhetens namn och instruktioner för att gå till menyn.

Philips skärmsläckare
Efter 2 minuters inaktivitet visas skärmsläckaren:

du kan stänga av den (se sid. 30)

- Läge "Stör ej" , och väckarklocka , om aktiverad.

För att aktivera/stänga av dessa funktioner tryck eller .

Tryck för att öppna menykarusellen.

Flytta markören till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Den nuvarande nivån hörs. för att höra andra nivåer.

- Missade samtal , nytt sms eller nytt meddelande (telefonsvarare) eller meddelande

i nätverkets röstbrevlåda , om det finns något.

Undermenyerna är listade och symboliserade med små fyrkanter nederst på

displayen. För att nå en speciell undermeny använd och knapparna och tryck

för att bekräfta Ditt val.

Ett "tick" visar den valda undermenyn eller valmöjlighet. visar den option Du

bläddrar i.

Obs: Några menyer är även direkt tillgängliga via en speciell knapp på tangentbordet

som Internsamtal med ,Telefonbok med eller Samtalsregister med .

Bläddra i alla nivåer och välj en med .

Tryck i viloläge på knappen , på telefonlurens sida och aktivera menykarusellen.

Karusellen omfattar en ring av symboler med vilka man når första menynivån.
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Spara SMS 

Spara namn från förval

Grundfunktioner

Ringa upp eller svara

Ringa upp från telefonboken

Välj namn från listan

Tryck för att gå till optioner

Förval

Slå numret

Direkt uppringning Svara

Vid samtalSlå numret

Flytta med linjen Slå numret

Tryck knappen

Ta linjen

Tryck för att öppna valmöjligheterna

Slå numret

Ring upp eller tryck för att välja Ring upp i valmöjligheterna.

Tryck för att direkt öppnaTelefonbok.

Bläddra fram till Spara och tryck för att välja.

Skriv namnet och tryck .

Bläddra till Skicka SMS och tryck för att välja 

Återuppringning från samtalslista

Tryck för att direkt öppna Samtalslista.

Välj en ingång i listan

Ring upp eller tryck för att välja Ring upp i valmöjligheterna.

Skriv in texten och tryck 

Bläddra till Spara och tryck för att välja
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Tillgängliga funktioner under samtal 19

Sätt handenhetens högtalare PÅ/AV

Tillgängliga funktioner under samtal

Internsamtal (endast tillgängligt om Du har åtminstone två handenheter)

Tryck för att gå till Alternativ.

Tryck för att öka eller för att minska volymen medan Du ringer.

Om Du abonnerar på tjänsten Samtal väntar, aviserar en signal i luren om ett inkommande
samtal. Den andra uppringarens namn eller nummer kan visas om Du även abonnerar på
tjänsten Nummerpresentatör. För att svara på det andra inkommande samtalet använd +

(beroende på det nätverk Du använder, kan koden variera).Var vänlig kontakta
Din nätverksförsörjare för mer information.

Identifiering av Samtalslinje och Samtal väntar

Tryck för att väljaTyst (den som ringer kan inte längre höra dig)

Tryck för att gå till Alternativ.

Andra optioner är tillgängliga (Växla & Flerpartssamtal), se sid 39.

För att lyssna till samtalet, gå till samtalsregister i menyn eller till meddelandelistan, genom att

trycka på knappen till samtalsregistret .

Att spela in ett samtal (endast DECT 525)

Tryck för att öppna Alternativ.

Vid externsamtal är flera andra optioner tillgängliga. Öppna Alternativ med .

Bläddra fram till Internsamtal (den som ringerkan inte längre höra dig)

Bläddra till Spela in och tryck för att välja.

Tryck för att aktivera/stänga av handenhetens högtalare.

Göra telefonlurens mikrofon tyst

Tryck igen för att återuppta samtalet (Tyst av)

Vid externsamtal kan du använda interkom internsamtalsoptionen för att ringa upp en annan

handenhet och t ex överföra samtalet till denna handenhet.

Finns enbart en extra handenhet ringer den automatiskt, annars välj en handenhet

från listan.

Tryck för att välja Överför när andra handenheten tagit linjen.

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur eller högtalare under ett samtal

Det finns 5 volymer tillgängliga. Den sista inställningen sparas för kommande samtal.

Varning: Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren.

Håll inte handenheten för nära örat.

För att tillgå telefonboken eller samtalsregistret vid externsamtal

Tryck för att gå in i valmöjligheter. Bläddra till Telefonbok eller Samtalslista och tryck

för att välja.
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Standardmultitabbsystem

Med detta system kan du skriva tecken efter tecken, tryck motsvarande knapp så ofta som

nödvändigt för att få önskat tecken.

Teckenuppsättning

Textredigering

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med kan man växla:

- bara versaler (A,B)

- bara gemener (a,b)

- första bokstaven i versaler och resten av texten i gemener (Ab)

Med och åtkomst av sats- och matematiska tecken, med åtkomst av andra

specialtecken. (se tabell sid 21).

Bläddra med för att flytta markören åt vänster eller höger.

tar bort tecken efter tecken; lång tryckning tar bort hela texten.

DECT 521/525 använder två olika redigeringssystem: Multi-tap och Eatoni®. Medan Du

redigerar, innebär en lång tryckning att Du kan växla mellan de två systemen.

Die Eatoni®-systemet är ett förutsägbart redigeringssystem utformat för att hjälpa Dig att

skriva ett SMS.

Ett litet E i skrivhuvudet hjälper Dig att veta vilket läge Du använder.

Eatoni® är en ordredigerare som väljer den mest rimliga bokstaven.

Eatoni®-systemets funktion är enligt följande:

Tryck på tangenten som visar det tecken Du vill redigera.Tecknet som verkar mest korrekt

visas på skärmen. Om det inte överensstämmer med den önskade bokstaven, tryck , för att

visa nästa mest rimliga tecken tillgängligt på tangenten.
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Tillhörande knappsats
[mellanslag] 1 @ _ # = < > ( ) &¤£$ ¥ [ ] { } ¤ §

a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ���

g h i 4 ì Γ
j k l 5 �

m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  �����

t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f ��Ξ 	

. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Knappar
1
2

3

4

5

6

7

8

9

0

Eatoni® & LetterWise är varumärken för Eatoni Ergonimics, Inc., och Philips har licens för att använda dem.

För att skriva"Peter" med  multi-tap:

Tryck 1 gång : P

Tryck 2 gånger: Pe

Tryck 1 gång: Pet

Tryck 2 gånger: Pete

Tryck 3 gånger: Peter

För att skriva “Peter”med Eatoni®

Lång tryckning för att aktivera Eatoni®

Tryck 

Tryck för att ändra tecken

Tryck 

Tryck 

Tryck 

Tryck 

Tryck för att godkänna namnet.

Låt oss jämföra Multitap och Eatoni® systemen för att skriva “Peter”
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Att skicka ett SMS till en telefon

Skicka nytt SMS

Tryck för att välja Skicka nu, annars:

Viktig information är också tillgänglig i

broschyren om SMS i boxen.

Tryck för att välja Skicka nytt SMS.

Skriv in texten och tryck (se sidan 20).

Om Du vill lagra Ditt SMS, bläddra till Spara och tryck för att välja. Det lagrade

SMS: et kan senare hämtas i Läs SMS .

SMS betyder Kort Meddelande Service. För att utnyttja denna service måste Du abonnera på

tjänsten för Identifiering av Samtalslinje tillsammans med en SMS service hos Din nätverksoperatör.

SMS kan bytas ut mot en telefon (mobil eller kompatibelt fasta linjer), en fax eller e-post (beroende

på land), förutsatt att mottagaren också abonnerar på tjänsterna CLI & SMS.

Fabriksinställningarna för Din DECT 521/525 överensstämmer med den
huvudsakliga nationella operatören. Om Du vill skicka eller motta SMS via
en annan operatör måste Du ställa in de motsvarande siffrorna (se sedan
26 och SMS broschyren).

SMS (Textmeddelanden)
Skicka nytt SMS

Läs SMS

SMS inställningar

Slå telefonnumret direkt och tryck eller tryck för att hitta numret i

Telefonbok.

SMS:et som skickats kan vara upp till 160 tecken långt.
De speciella tecknen ¤, ] och [ räknas som två.
DECT 521/525 kan lagra 60 SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.
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SMS 23

Läs SMS

SMS-listan innehåller lagrade och mottagna SMS.
De mottagna SMS: en visas med och de lagrade SMS: en visas med .

Att läsa ett SMS/att se numret

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Bläddra i SMS- listan och välj med .

Tryck för att välja Läs SMS

eller bläddra till Visa nummer och tryck .

När Du läser raden av mottagna SMS, ar några valmöjligheter endast tillgängliga för SMS som motta-
gits från en telefon. De valmöjligheterna är Svara, Vidarebefordra, Kopiera till telefon-
bok, Ringer upp och Visa nummer. Valmöjligheterna Svara och Kopiera till telefonbok
använder sändarens egen underadress.

Att svara på ett SMS

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja Skicka nu.

Tryck för att välja SMS.

Bläddra till Svara och tryck för att välja.

Skriv in texten och tryck .

Bläddra i SMS- listan och välj med den Du vill svara på.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.
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Att vidarebefordra ett SMS

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Tryck för att välja Skicka nu.

Bläddra i SMS- listan och välj med det Du vill vidarebefordra.

Bläddra till Vidarebefordra och tryck för att välja.

Skriv in und numret och tryck .

Du kan ändra texten om det behövs eller tryck .

Att skicka igen

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Att radera ett SMS

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Bläddra till Skicka igen och tryck .

Bläddra i SMS- listan och välj med det Du vill skicka igen.

Bläddra till Ta bort SMS och välj .

Tryck att bekräfta.

Bläddra i SMS- listan och välj med det Du vill radera.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.
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SMS 25

Skriv in samma namn och tryck .

Att kopiera ett nummer till telefonboken

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Bläddra i SMS- listan och välj med .

Bläddra till Kopiera till telefonbok och tryck för att välja.

Att ringa upp från SMS- listan

Bläddra till Läs SMS och tryck för att välja.

Bläddra i SMS- listan och välj med .

Bläddra till Ringer upp och tryck för att välja eller ringa ett samtal .

Att ställa in sättningen SMS

SMS inställningar

Om det finns 2 telefoner som är programmerade för SMS på din telefonlinje, måste Du stänga av

SMS- funktionen på en av apparaterna.

Bläddra till SMS inställningar tryck för att välja

Tryck för att välja Läge.

Tryck för att välja På eller bläddra till Av och tryck .

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.
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Att välja ett SMS-center genom normalhandling

Tryck för att välja Välj standard.

Bläddra till SMS center och tryck för att välja en SMS-center.

Bläddra till SMS inställningar och tryck för att välja.

Välj en SMS- center och tryck för att välja.

Skriv in numret och tryck .

Bläddra till SMS inställningar och tryck för att välja.

Bläddra till SMS center och tryck för att välja.

Bläddra till Redigera inkomm. nr och tryck för att välja.

Skriv in numret och tryck .

Bläddra till Redigera utgående nr och tryck för att välja.

Att ställa in centralnumren för SMS

SMS skickas via en central. För att mottaga ett SMS från en annan operatör, måste Du ställa in de

motsvarande numren.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja SMS.
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Telefonlur 27

Denna funktion tillåter Dig att övervaka babyns rum. Placera handenheten i det rum som ska över-

vakas och Du kan höra ljuden som kommer från rummet i den andra handenheten.

Tryck för att välja Barnvaktsläge.

Inställning av barnvaktsläge

Att registrera en handenhet

om det finns åtminstone 2 handenheter

Avregistrera extra telefonlur
Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Barnvaktsläge

Tryck för att öppna menykarusellen

Flytta markören till Telefonlur och tryck för att välja.

Tryck för att välja På eller flytta markören till Av och tryck för att välja.

För att övervaka rummet behövs interkom-funktionen (se sid. 39).

Obs: under ett internsamtal, kan Du fortfarande svara på ett samtal eller ringa med handenheten.

Dra ur basstationens elkontakt och anslut den igen för att komma i registreringsläge och börja

följande procedur genast därefter.

Registrering
Upp till 6 olika handenheter kan registreras hos basstationen.Varje handenhet kan användas med upp
till 4 basstationer.
Varning: Om Du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 521 eller DECT 525 till
basstationen, se då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte
att fungera ordentligt (se sidan 14)

Slå in den 4-siffriga RC-koden som står skriven på undersidan av basstationen

och tryck .

Telefonlur
Barnvaktsläge Datum & tid

Registrering Displaykontrast

Ändra namn på telefonlur Bakgrundsbelysning

Språk Skärmsläckare

Tryck för att öppna menykarusellen

Flytta markören till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Registrering och tryck för att välja.

Tryck för att välja Registrera telefonlur.
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Obs: skulle Du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är
avreigistrerad från basstationen innan Du tar den till reparationscentralen.

Välj den handenhet som ska avregistreras från listan och tryck .

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Basstationsval och tryck för att välja.

Bläddra fram till Avregistr. telefonlur och tryck för att välja.

Slå in den 4-siffriga RC-koden och tryck .

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Registrering och tryck för att välja.

Välj basstationen i listan och tryck .

Tryck för att öppna menykarusellen

Ändra namn på telefonlur

Lång tryckning för att radera det aktuella namnet.

Ändra telefonlurens namn

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Ändra namn på telefonlur och tryck för att välja.

Skriv namnet tryck .

Bläddra fram till Registrering och tryck för att välja.

Att välja en basstation
Varje handenhet kan användas med upp till 4 basstationer. För att använda en handenhet

med en annan basstation, Så måste handenheten först registreras hos den basstationen.

Varning: Handenheten kommer automatiskt att fungera tillsammans med den senaste basstationen som
den var registrerad hos. Om en handenhet befinner sig utom räckvidd, kommer den automatiskt att söka
efter en annan basstation från listan.
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Telefonlur 29

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Datum & tid
Datuminställning och tidsinställning 

Bläddra fram till Datum & tid och tryck för att välja.

Välj Ställ in datum .

Skriv datum tryck .

Bläddra fram till Ställ in tid och tryck för att välja.

Skriv tid tryck .

Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal.
Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör.
Se FAQ, sid. 56).

Displaykontrast

Tryck för att öppna menykarusellen

Inställning av displaykontrast

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Displaykontrast och tryck för att välja.

Bläddra i nivåerna och välj med .

Språk

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Ändra displayspråk

Bläddra fram till Språk och tryck för att välja.

Bläddra igenom listan och välj med .
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Tryck för att öppna menykarusellen

Att ställa in varaktighet för skärmens bakgrundsljus eller stänga av det.

Bläddra igenom tiderna AV / 10 sek / 20 sek och välj med .

Bakgrundsbelysning

Tryck för att öppna menykarusellen

Aktivera eller stänga av skärmsläckaren

Skärmsläckare

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Bakgrundsbelysning och tryck för att välja.

Bläddra fram till Telefonlur och tryck för att välja.

Bläddra fram till Skärmsläckare och tryck för att välja.

Tryck för att välja På eller flytta markören till Av och tryck .

Efter 2 minuters inaktivitet, dyker skärmsläckaren upp. Du kan välja mellan att aktivera eller stänga

av den.
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En tryckning på aktiverar eller stänger av telefonsvararen. När den är aktiverad, tänds den röda

indikatorlampan.

Tryck för att gå in i karusellmenyn

Från handenheten:

Du kan avlyssna nya eller sparade meddelande(n) via handenheten eller basstationen.

Att lyssna till nya meddelande(n) via handenheten.

Sparade medd.

Att slå telefonsvararen DECT 525 PÅ/AV 

Tryck för att välja På eller bläddra till Av och tryck .

Tryck för att välja Läge

Bläddra till Telefonsvarare och tryck för att välja.

Bläddra till TAM inställningar och tryck för att välja.

Skärmen visar att det finns 1 eller flera nya meddelande(n) (1 ).

Tryck för att se.

Meddelandet spelas automatiskt upp.

Obs: noteringen visar hur många gånger ett nummer har försökt att nå Dig. Om Du abonnerar på

Nummerpresentatör (CLI), visar displayen uppringarens namn och grupp om det är aktiverat (se sidan

40)

Från basstationen:

DECT 525 innehåller en telefonsvarare som spelar in samtalen när den har aktiverats. Du kan få
tillgång till telefonsvararen från basstationen eller handenheten.

Genom normalhandling, aktiveras telefonsvararen. Den kan lagra upp till 25 meddelanden med en
maximal inspelningstid på 30 minuter. Ett meddelande kan vara upp till 3 minuter långt.

Telefonsvarare
Sparade medd.

Spela in memo

Utgående medd.

TAM inställningar
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Att spela upp och bläddra igenom sparade meddelande(n) via handenheten

För att spela och gå till nästa sparande meddelande(n) via basstationen

Tryck för att gå in i karusellmenyn

Välj Sparade medd., meddelandet som först registrerades spelas upp automatiskt.

Välj Sparade medd., meddelandet som först registrerades spelas upp automatiskt.

Tryck för att gå in i Alternativ.

Gå till nästa eller föregående meddelande, bläddra till Nästa meddelande eller

Föreg. meddelande och tryck för att välja.

Obs: Du kan lyssna till meddelande(n)via Samtalsregistret.Tryck för tillgång samtalsregister och

välj meddelandet från samtalslistan. Noteringen är markerad (se sidan 43).

Att radera ett meddelande via handenheten

För att radera ett meddelande via basstationen

Tryck för att gå in i karusellmenyn

Bläddra till Telefonsvarare och tryck för att välja.

Tryck för att gå in i Alternativ.

Tryck för att spela upp ett meddelande och tryck igen för att stoppa meddelandet medan

Du lyssnar.

De andra tillgängliga valmöjligheterna i handenheten är Ring upp (om nummer visas), Spara (om

nummer visas) och Skicka SMS (om nummer visas).

Tryck för att radera aktuellt meddelande. Gör en lång tryckning för att radera alla

meddelanden (utom de icke avlyssnade).

Tryck för att gå vidare till nästa meddelande medan Du lyssnar. Gör en lång tryckning för

snabb framspolning medan Du lyssnar.

Bläddra till Telefonsvarare och tryck för att välja.

Tryck för att välja Spela upp.

Bläddra till Ta bort och tryck för att välja.

Tryck för att bekräfta.
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TAM inställningar

Du kan välja mellan 2 svarssätt: endast Svar (när inga meddelanden kan lämnas) och Svar &

inspelning (när meddelanden kan lämnas). För varje läge finns det 2 tillgängliga meddelandetyper:

standard eller personligt meddelande. Normalt sett är telefonsvararen inställd för Svar & inspelning

med standard OGM.

För att välja svarssätt och utgående meddelande skriv

För att spela in ditt personliga hälsningsmeddelande

Tryck för att gå in i karusellmenyn

Bläddra till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Obs: ett standardmeddelande kan inte raderas.

Tryck för att gå in i karusellmenyn

Bläddra till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Tryck för att börja inspelning och tryck igen för att stoppa inspelningen.

Bläddra till Utgående medd. och tryck för att välja.

Välj mellan olika typer av OGM och olika grupper och tryck .

Välj Telefonsvararläge.

Bläddra till Utgående medd. och tryck för att välja.

Välj lämplig inställning bland de 4 alternativen ovan (2 svarssätt och 2 tillgängliga

meddelandetyper) och tryck för att välja.

Bläddra till Spela in utg. medd. och tryck för att välja.

Bläddra till Spela in nytt och tryck för att välja.

Du kan spela in 5 olika personliga OGM: Ett specifikt personligt OGM för inställningen Svar &

inspelning för varje grupp (A, B oder C), standard OGM för Svar & inspelning inställning för normala

samtal (som inte tillhör någon grupp) och standard OGM för inställningen endast Svar gällande för

alla samtal. Det är endast möjligt att spela in speciella meddelanden för specifika grupper om Du

abonnerar på tjänsten Nummerpresentatör av Samtalslista och om Du har ställt in grupperna i

telefonboken (se sidan 40).
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Välj mellan Sparfunktion, 3 ringningar, 5 ringningar eller 7 ringningar och

tryck för att välja.

Tryck för att gå in i karusellmenyn.

Bläddra till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Meddelandet spelas automatiskt tillbaka. Du kan radera och/eller spela in det igen. Det personliga
meddelandet kan vara upp till 1 minut långt.

Obs:Välj Standard utg. medd i läge Svara eller Std för utg. medd i läge Svara
& Spela in om Du inte har CLI- abonnemang.

Bläddra till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Bläddra till Antal signaler före svaroch tryck för att välja.

Varning:Var vänlig försäkra Dig om att Du har valt rätt inställning på telefonsvararen (hänvisar
till sidan 33 "Att välja svarsinställning och typ av utgående meddelande")

Du kan ställa in telefonsvararen till att börja spela upp hälsningsmeddelandet efter ett givet antal

signaler (3, 5, 7 eller Toll-släckare).Valmöjlighet av Toll-släckare (aktiveras normalt) är användbart vid

fjärraccess.Telefonsvararen kommer att börja spela upp hälsningsmeddelandet efter 3 ringsignaler om

det finns nya meddelanden. Om det inte finns något nytt meddelande kommer hälsningsmeddelandet

att spelas upp efter 5 signaler. Lägg på efter den 4e signalen om Du vill för att till varje pris

kontrollera att Du inte har några nya meddelanden.

Att ställa in antalet ringsignaler före svar

Att ställa in röstspråket

Välj lämpligt språk i listan och tryck 

Tryck för att gå in i karusellmenyn.

Bläddra till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Bläddra till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Bläddra till Röstspråkoch tryck för att välja.

Denna funktion tillåter Dig att ändra i standardmeddelandets röstspråk.
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Obs: normalinställningen är AV.Aktivera denna funktion om Du vill kunna använda telefonsvararen
från längre avstånd.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

För att aktivera och stänga av fjärrkontroll

Tryck för att välja På eller bläddra till Av och tryck .

Bläddra fram till Fjärrkontrolloch tryck för att välja.

Tryck för att välja Läge.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Bläddra fram till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Bläddra fram till Inspelningskvalitetoch tryck för att välja.

Välj mellan Högt eller Standardoch tryck för att välja.

Att ställa in inspelningskvalitet

Det finns 2 inspelningskvaliteter: standard och hög.
Med standardkvalitet är den totala kapaciteten 30 minuter och med hög kvalitet är kapaciteten upp
till 15 minuter.

Bläddra fram till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Bläddra fram till Medlyssningoch tryck för att välja.

Tryck för att välja Medium eller bläddra till Hög,Mycket hög, Av eller Lågoch

tryck för att välja.

Att ställa in samtalsavlyssningar

Denna funktion tillåter Dig att aktivera eller stänga av basstationens högtalare så att Du kan välja
om Du vill höra samtalsmeddelandena eller ej.
Du kan ställa in permanenta samtalsavlyssningar i basstationen.

Bläddra fram till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Obs: denna funktion aktiveras med ett normalvärde på Mediumnivå.

Samtalsavlyssning "samtal för samtal" är möjlig från handenheten. Medan personen som ringer

lämnar ett meddelande, tryck för att lyssna och tryck igen för att stoppa avlyssning. Justera

volymen med eller .
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Normalkoden är registreringskoden (skrivet på undersidan av basstationen).Vi råder Dig att

personalisera den.

Att ändra fjärrkontrollens kod

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Bläddra fram till TAM inställningaroch tryck för att välja.

Radera fjärrkontrollens normala kod, slå in Din nya fjärrkontrollkod och tryck .

Bläddra fram till Fjärrkontroll och tryck för att välja.

Bläddra fram till Ändra kodoch tryck för att välja.

Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga när telefonsvararen används med fjärrkontroll.

Spela in memo: Ring upp 

Spela upp föregående meddelande: Ring upp 

Spela upp meddelande: Ring upp 

Spela upp nästa meddelande: Ring upp 

Repetera: Ring upp 5

3

2

1

0 Radera: Ring upp 

Aktivera telefonsvarare: Ring upp 

Stopp: Ring upp

Stäng av: Ring upp 9

8

7

6

För att använda din telefonsvarare på långt avstånd:

- Ring hem från en annan telefon.

- Om Din telefonsvarare är på, tryck stjärna på handenheten under meddelandets gång

eller efter; Om telefonsvararen är frånslagen, hör Du en signal efter 39 sekunder, tryck därefter

stjärna .

- Slå in koden för fjärrkontrollen (normalkoden är registreringskoden som står skriven på

basens undersida).

- Om Du har nya meddelanden kommer de automatiskt att spelas upp.
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Du kan använda Telefonsvarare undermeny Sparade medd. och välja Spela upp eller
lyssna av ett nytt eller ett sparat memo via basstationen (se sidan 32).

Spela in memo

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Telefonsvarareoch tryck för att välja.

Tryck för att starta inspelning och tryck igen för att stoppa.

Spela in memo

Med denna funktion kan Du lämna lokala meddelanden till Din familj på telefonsvararen. Ett

memo spelas in via handenheten, det representeras av i samtalsregistret och kan vara upp till

3 minuter.

Avlyssna ett nytt memo

Displayen visar att det finns 1 nytt lokalt meddelande (1 ).Tryck för att välja Visa.

Meddelande spelas upp automatiskt.Ta bort det finns också enligt optionerna (se sidan 32).

Avlyssna ett sparat memo

Bläddra fram till Spela in memooch tryck för att välja.
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Internsamtal (om det finns åtminstone 2 handenheter)

Internt samtal

Snabb samtalsöverföring vid uppkoppling

Vid samtalet kan du överföra samtalet utan att vänta tills den andra handenheten tagit emot.Alla

handenheter ringer då.

Tryck för att ringa upp andra handenheten

Lägg på

Lägg på.

Lägg på

Obs: Personen i vänteläge hör musik. Genom att trycka på kan man växla mellan båda 

samtalen.

Internsamtal meny är tillgänglig via meny-

karusellen eller .

Obs: Om handenheten inte ingår i Philips DECT 521/525 utbud, är funktionen kanske inte tillgän-

glig.

Obs: Personen i vänteläge hör musik. Genom att trycka på kan man växla mellan båda 

samtalen.

Tryck för att ringa till vald handenhet + handenhetsnummer (till exempel ).

Med denna funktion kan Du ringa fria interna samtal, vidarekoppla externa samtal från han-
denheten till en annan, använda konferensoptionen och barnvaktsfunktionen för övervakning
av ett rum.

Tryck för att ringa till vald handenhet + handenhetsnummer (till exempel ).

Samtalsöverföring med internsamtalsoptioner

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Bläddra igenom handenhetslistan och välj med den Du vill vidarekoppla samtalet till.

Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)

Bläddra fram till Internsamtal och tryck för att välja.

Internsamtal
Ring alla

Handenhetslista

Samtalsöverföring till en specifik handenhet vid uppkoppling
Under ett samtal kan du överföra samtalet till en specifik handenhet.

Vid samtalet kan du överföra samtalet med internsamtalsoptioner.
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Svara på samtalet i den uppringda handenheten, och ni kan prata med varandra.

Bläddra fram till Växla och återgå till den externa samtalsparten

Obs: för att svara på samtalet i den andra handenheten tryck .

Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Att använda funktionen barnvaktsläge måste Du aktivera den & börja ett internsamtal. Placera
handenheten i det rum som ska vaktas och Du kommer att höra de ljud som kommer från rummet
i den andra handenheten (se s. 27 för att aktivera barnvaktsläge).

Ta linjen på den uppringda handenheten

Börja barnvakt (övervakning av rum) om det finns åtminstone två handenheter

Bläddra fram till Internsamtal och tryck för att välja.

Tryck för att gå in i optioner.

Tryck för att välja Överför (med handenhet 1).

Flerpartssamtal med internsamtalsoptioner
Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via

internsamtal). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av

flerpartsfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.

Den uppringda handenheten ringer. Det externa samtalet ställs i kö. Om Du inte

får svar från den uppringda handenheten kan Du återgå till samtalet i den första

handenheten.

Bläddra igenom handenhetslistan och välj med den Du vill. Den uppringda handenheten
ringer.

Bläddra igenom handenhetslistan och välj med den Du vill ringa till. Den uppringda

handenheten ringer. Det externa samtalet ställs i kö. Om den uppringda handenheten inte

svarar kan Du återgå till samtalet i den första handenheten.

Svara på samtalet i den uppringda handenheten, och ni kan prata

med varandra.

Flytta markören till optionen Flerpartssamtal och tryck för att välja. De tre
samtalsparterna kan så kommunicera med varandra.

Bläddra fram till Internsamtal och tryck för att välja.

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Obs: för att svara på samtalet i den andra handenheten tryck .
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Namnen lagras i alfabetisk ordning.

Att snabbt slå upp ett namn i listan skriv in första bokstaven (bläddra igenom listan med namn som

börjar på samma bokstav).

Lägga till ett namn i telefonboken

Spara namn och nummer från förval

Lägg till ny

Visa

Tryck för att öppna menykarusellen

När numret är uppringt, tryck för att nå optioner, bläddra till Spara och tryck för att

välja. Skriv namn och tryck .

Skriv namn och tryck (se sidan 20 "Redigera system").

Telefonbok meny är tillgänglig via meny

karusellen eller .

250 namn och nummer kan lagras i telefonboken.Telefonboken innehåller all information som

relaterar till samtal, speciellt gruppinställningar. Dessa namn och nummer är tillgängliga i alla

handenheter som registrerats i basstationen.

Gruppinställningar
Det finns 3 grupper (grupp A,B och C). Olika signaler beroende på vem som ringer (se sid. 50);

namnet visas i displayen.

För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

Bläddra fram till Telefonbok och tryck för att välja.

Bläddra fram till Lägg till ny och tryck för att välja.

Skriv nummer och tryck .

Telefonbok
Lägg till ny

Visa
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Ändra nummer

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Tryck för att ta bort namnet

Ändra namn

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Eller tryck för att gå till optioner.

Ringa upp.

Ringa upp

Bläddra i namnlistan.

Och tryck igen för att välja Ring upp.

Bläddra i namnlistan och tryck för att välja ett namn.

Flytta markören till Ändra nummer och tryck för att välja.

Tryck för att ta bort numret.

Skriv nytt nummer och tryck .

Obs: Det är möjligt radera ett aktuellt nummer med en lång tryckning . Du kan helt enkelt

ändra en siffra genom att flytta markören för att nå numret och tryck en gång på .

Bläddra i namnlistan och tryck för att välja ett namn.

Flytta markören till Ändra namn och tryck för att välja.

Skriv nytt namn och tryck .

Obs: Det är möjligt radera ett aktuellt namm med en lång tryckning . Du kan helt enkelt ändra

en bokstav genom att flytta markören för att nå namnet och tryck en gång på .
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Att radera en notering

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Att skicka ett SMS från telefonboken

Tryck direkt för att nå namnlistan.

Tryck för att välja Skicka nu.

Skriv in texten och tryck (se sidan 20).

Definiera en grupp med namn och nummer (se Gruppinställningar s 40)

Bläddra i namnlistan och tryck för att välja ett namn.

Flytta markören till Definiera grupp och tryck för att välja.

Bläddra genom gruppen och välj med .

Bläddra i namnlistan och tryck för att välja ett namn.

Flytta markören till Ta bort och tryck för att välja.

Tryck för att bekräfta.

Bläddra i namnlistan och tryck för att välja ett namn.

Flytta markören till Skicka SMS och tryck för att välja.
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Visa

Visa samtalslista

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Bläddra i listan och läs informationen.

Ringa upp/återuppringa

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Samtalslista meny är tillgänglig via 

menykarusellen eller .

Samtalslistan kan spara upp till 40 poster.

- : obesvarade samtal - : utgående samtal

- :ett memo eller ett inspelad samtal* - : besvarade samtal

- : meddelanden* - : meddelanden (operatörens röstbrevlåda/ 

om operatören skickar informationen)

Samtalslistan visar en lista med utgående samtal.

Har du abonnemang på nummerpresentatör (CLI) Du kan även få en lista med inkommande samtal.

Om så är fallet visas namn (eller nummer) på den som ringer. Även samtalets datum & tid visas.

Om du inte har abonnemang visar displayen "okänt nummer" samt samtalets datum & tid.

* DECT 525 endast 

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja ett utgående samtal**.

Lyssna av ett meddelande (DECT 525 endast)

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja noteringen markerad

med .

Välj Spela upp i valmöjligheterna.

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Tryck för att ringa upp.

Eller tryck för att välja Ring upp i optioner.

** Obs: för att kunna ringa tillbaka till en korrespondent vid inkommande samtal, måste du abon-
nera på tjänsten Nummerpresentatör.

Samtalslista
Visa

Ta bort

Inställn., samtalslista
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Att lagra påringarens nummer

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja en notering.

Att radera ett namn och nummer

Att skicka ett SMS från samtalsregistret

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja en notering.

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja en notering.

Varning: om ett meddelande är kopplat till noteringen, raderas det också från telefonsvararen,
oberoende av om det avlästs eller ej (DECT 525 endast) (se sidan 45).

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Bläddra fram till Spara och tryck för att välja.

Skriv in namn och nummer och tryck .

Bläddra fram till Ta bort och tryck för att välja.

Bläddra fram till Skicka SMS och tryck för att välja.

Tryck för att bekräfta.

Visa nummer

Tryck direkt för att nå samtalslistan.

Bläddra igenom handenhetslistan och tryck för att välja en notering.

Bläddra fram till Visa nummer och tryck för att välja.

Tryck för att välja Skicka nu.

Skriv in texten och tryck (se sidan 20).
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Tryck för att öppna menykarusellen 

Tryck för att öppna menykarusellen 

Tryck för att välja Inkommande samtal eller bläddra fram till Utgående

samtal och tryck för att välja.

Ta bort allt

Inställningar samtalslista

Ta bort samtalslistans alla poster

Du kan ställa in samtalsregistret till att lagra information om inkommande samtal och/eller

utgående samtal.

Obs: poster med olästa meddelanden på telefonsvararen kommer även att raderas (DECT 525
endast).

Flytta markören till Samtalslista och tryck för att välja.

Flytta markören till Inställn., samtalslista och tryck för att välja.

Bläddra igenom valmöjligheterna och tryck för att välja den som passar Dig.

Flytta markören till Samtalslista och tryck för att välja.

Flytta markören till Ta bort alla och tryck för att välja.

Tryck för att bekräfta.
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Operatörstjänster

Med denna inställning kan du aktivera eller avbryta operatörstjänster.

För att programmera telefonen behövs en kod (se sid. 55). Kontakta din nätverksoperatör för fler

detaljer.

Numret kopplas automatiskt till vidarekopplingsprefixet och systemet väljer.

Exempel på tjänster:Vidarekoppling.

Aktivera vidarekoppling

Avbryt vidarekoppling

Tryck för att öppna menykarusellen 

Slå telefonnumret direkt och tryck eller tryck för att hitta från telefonboken

det nummer till vilket samtalen ska vidarekopplas och tryck .

Lägg på.

Flytta markören till Operatörstjänster och tryck för att välja.

Tryck för att välja Vidarekop. av samtal.

Tryck för att välja Visa.

Tryck för att välja Ta bort.

Samtal kan kopplas om till ett annat nummer.

Ställ in koden (se sidan 55) och aktivera om nödvändigt.

Från och med nu kopplas samtalen vidare till det angivna telefonnumret.

Lägg på.
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Extra 47

Samtalstid

Tryck för att öppna menykarusellen 

Tryck för att välja Samtalstid.

Väckarklocka

Aktivera/stänga av väckarklocka

Tryck för att öppna menykarusellen 

Flytta markören till Extra och tryck för att välja.

Flytta markören till Extra och tryck för att välja.

Den totala samtalstiden visas.

Tryck Återställ för att återställa räknaren.

Genom att trycka länge på kan du ställa väckarklockan med egna inställningar eller stänga av

den.

Flytta markören till Väckarklocka och tryck för att välja.

Flytta markören tillStäll in dagoch tryck för att välja.Välj en dag.

Flytta markören till Ställ in tid och tryck för att välja.

När klockan ringer stängs ringningen av med valfri knapp.

Nu är slummerfunktionen aktiv (ringer var 5 min). Tryck på för att stänga av klockan helt.

Skriv in tid och tryck .

Ställa väckarklockan

Extra
Samtalstid

Väckarklocka

“Läge Stör ej”
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Att ställa väckarklockans typ av ringsignal och signalvolym

Ställ in läget "stör ej"

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Extra och tryck för att välja.

Bläddra fram till Väckarklocka och tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Extra och tryck för att välja.

Välj bland tillgängliga ringtoner och tryck för att bekräfta.

Välj bland tillgängliga volymnivåer och tryck för att bekräfta.

Varning! Enbart tillåtna personer kan nå dig på utvald dag & tid.

“Läge Stör ej”

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Tryck för att välja Ringsignaler.

Bläddra fram till Ringsignalvolym och tryck för att välja.

Bläddra fram till Läge Stör ej och tryck för att välja.

Bläddra fram till Ställ in dag och tryck för att välja en dag och tryck .

Bläddra fram till Starttid, skriv tiden och tryck .

Bläddra fram till Sluttid, skriv tiden och tryck .

Bläddra fram till Tillåt. val, uppring., aktivera persongruppen som får ringa upp dig

och tryck för att välja.

Med denna funktion kann Du sålla bland samtal efter en viss tidpunkt på kvällen eller när Du inte vill

bli störd. Skriv in tid och välj grupp(er) som får ringa. Om ingen av de 3 grupperna väljs men

funktionen aktiveras ändå, Så kommer ingen att kunna nå Dig. Om påringaren inte tillhör en medgi-

ven grupp, kommer handenheten och basstationen att förbli tysta, medan påringaren hör ringsigna-

ler.Telefonsvararen (om aktiverad) eller operatörens röstbrevlåda (beroende på nätverk) kommer

att besvara samtalet. Funktionen aktiveras som normalhandling. Du måste abonnera på tjänsten

Nummerpresentatör.

Tryck länge på för att aktivera/stänga av detta läge med personliga inställningar.
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Ljudsignaler 49

Tryck för att öppna menykarusellen

Handenh Ringsignaler

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Inställning av handenhetens interna ringsignal (ringsignal för
interna samtal)

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja Handenh Ringsignaler.

Tryck för att välja Extern ringsignal.

Inställning av handenhetens externa ringsignal (ringsignal för
externa samtal)

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Intern ringsignal och tryck för att välja.

Bläddra igenom listan av ringsignaler och tryck för att välja en.

Ljudsignaler
Handenh Ringsignaler

Basenh. Ringsignaler

Grupps ringsignaler

Handenh. Signalvolym

Basenh. Signalvolym

Spela in pers. melodi

Inställningar

Bläddra igenom listan av ringsignaler och tryck för att välja en.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

(endast tillgänglig för DECT 525)

Bläddra fram till Basenh. Ringsignaleroch tryck för att välja.

Bläddra igenom listan av ringsignaler och tryck för att välja en.

Basenh. Ringsignaler

Tryck för att välja Handenh Ringsignaler.
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Handenheten Signalvolym

Tryck för att öppna menykarusellen

Tryck för att välja önskad volym.

Basenh. Signalvolym

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Tryck för att välja önskad volym.

(endast tillgänglig för DECT 525)

Den nuvarande nivån hörs. Bläddra i nivåerna för att lyssna

Bläddra fram till Basenh. Signalvolymoch tryck för att välja.

Den nuvarande nivån hörs. Bläddra i nivåerna för att lyssna

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Handenh. Signalvolym och tryck för att välja.

Det finns 3 grupper av personer som ringer (se sidan 40 Gruppinställningar). Du kan koppla en

ringsignal till resp. grupp.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Grupps ringsignaler och tryck för att välja.

Bläddra igenom de 3 olika grupperna och tryck för att välja en.

Bläddra igenom listan av ringsignaler och tryck för att välja.

Grupps Ringsignaler

Varning: vi rekommenderar Er starkt att hålla handenheten långt från örat när det ringer.

Inställning av gruppens ringsignaler
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Tryck för att öppna menykarusellen.

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Tryck för att välja Spela upp.

Att spela upp en inspelad melodi

Tryck för att öppna menykarusellen.

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Spela in pers. melodi och tryck för att välja.

Att spela upp en inspelad melodi

Spela in pers. melodi (endast tillgänglig för DECT 525)

Bläddra fram till Spela in pers. melodi och tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Spela in pers. melodi och tryck för att välja.

Att radera inspelad melodi

Tryck för att börja inspelning.

Bläddra fram till Ta bort och tryck för att välja.

Tryck bekräfta.

Bläddra fram till Spela in nytt och tryck för att välja.
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Tryck för att öppna menykarusellen

Inställning av hörlurens signal

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Att ställa in högtalarvolym

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Tryck för att välja Basenh. Högtalarvol.

Inställningar

Tryck för att välja lämpli volym.

(endast tillgänglig för DECT 525)

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Bläddra fram till Signal hörlur och tryck för att välja.

Bläddra igenom valmöjligheterna i tryck för att välja lämplig inställning.

Tryck för att öppna menykarusellen

Inställning av knapp- & bekräftelse signaler

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Tryck för att välja På eller flytta markören till Av och tryck för att välja.

Bläddra fram till Knapp. & bekräft. sign och tryck för att välja.
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Tryck för att öppna menykarusellen

Inställning av aviseringssignal

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Bläddra fram till Aviseringssignal och tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Aktivera/stäng av musik vid väntan

Med denna funktion hör den ringande en melodi vid väntan på att samtalet överförs till annan

telefonlur.

Bläddra fram till Ljudsignaler och tryck för att välja.

Bläddra fram till Inställningar och tryck för att välja.

Tryck för att välja På eller flytta markören till Av och tryck för att välja.

Tryck för att välja På eller flytta markören till Av och tryck för att välja.

Bläddra fram till Musik vid väntan och tryck för att välja.
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Med denna funktion kan DECT kringutrustning utan knappsats registreras.

Viss DECT kringutrustning, t.ex. repeater, har ingen knappsats. För registrering av sådan

kringutrustning i basstationen används en speciell menystyrd procedur. Använd även instruktioner

för kringutrustning för att registrera i basstationen.

Aktivera registrering

Linjeinställningar

Tryck för att öppna menykarusellen

Skriv kringutrustningens kod (RC-kod) och tryck 

Följ anvisningar i kringutrustningens handbok

Registrera DECT kringutrustning 

Ändra R-knapp signalering

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Basstation och tryck för att välja.

Bläddra fram till R-knapp och tryck för att välja.

Bläddra fram till Basstation och tryck för att välja.

Tryck för att välja Aktivera registrering.

Bläddra fram till Linjeinställningar och tryck för att välja.

Tryck för att välja Kort blink eller flytta markören till Lång blink och tryck för

att välja.

Basstation
Aktivera registrering

Linjeinställningar

Servicekodinställn.

Obs: denna inställning är bra när Du använder opertörtjänster.Användning av några tjänster

tillgängliga med + 1, + 2 och + 3 (samtal väntar, vidarekoppling...) beror på

blink-inställningen (kort/lång) enligt Din inställningstyp (ISDN, Public, PABX).
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Att konfigurera Din telefon

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Linjeinställningar och tryck för att välja.

Bläddra fram till Landsinställn. och tryck för att välja.

Bläddra igenom listan av länder och tryck för att välja Ditt land.

Bläddra fram till Basstation och tryck för att välja.

Tryck för att öppna menykarusellen

Bläddra fram till Basstation och tryck för att välja.

Servicekodinställningar

Om du abonnerar på ytterligare tjänster från din operatör kan det förekomma att motsvarande 

servicekoder behöver ställas in på din telefon.

Den nationella huvudoperatörens koder är standard.

Om du har ett avtal med en annan operatör kan koderna behöva ändras.

Din operatör tillhandahåller utförlig information.

Bläddra fram till Servicekodinställn. och tryck för att välja.

Bläddra i listan för tjänster och tryck för att välja.

Skriv ny kod och tryck .
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FAQ
1/ Jag får ingen uppkopplingston efter att ha installerat telefonen.Vad ska jag göra?
Kontrollera om Du har anslutit din telefon med medföljande telefonkabel och inte med kabeln från 

tidigare telefoner (har oftast olika sladd). Kontrollera att Din handenhet är fulladdad enligt instruktioner

för telefonen. Kontrollera att antennikonen (radioförbindelse med basstationen) visas. Om handenheten

inte är registrerad ska den kanske registreras (se även användarhandbok).

2/ Kan handenheten ligga kvar på basstationen hela tiden?
Ja, det finns ingen "effekt på minnet". Handenheten på alla nuvarande modeller med NiMh batterier kan

lämnas kvar på basstationen.

3/ Kommer min telefon att tappa alla sparade uppgifter (telefonboksposter) vid allmänt 
strömavbrott?
Nej, det gör den inte. De uppgifter som finns sparade i din telefon raderas inte om det blir strömavbrott

eller när Du kopplar ur Din basstation eller byter batterier.

4/ Jag har ställt in datum & tid i min telefon och informationen som visas efter ett samtal
stämmer inte.Varför?
Om Du har en ISDN telefoninstallation kan dessa parametrar (datum & tid) överföras direkt genom

ISDN till telefonen. Om du inte installerat ISDN korrekt, kan det vara en förklaring till att informationen

inte stämmer.

Ställ in datum & tid direkt på ISDN telefoninstallationen eller om det ej är möjligt ring operatören/ 

säljaren som levererat och installerat ISDN.

5/ Jag lyckas inte använda telefonsvararen på min Philips-telefon tillsammans med faxen
som är kopplad till samma nummer, varför?
För att undvika detta, bör Du ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen kopplas på. Exempel: om

nätverkets majllåda eller fax är inställda att svara på ett samtal efter 4 signaler, ställ då in telefonsvararen till

att svara efter 3 signaler.Att ställa in antalet ringsignaler, var vänlig se s. 34

6/ Vad är CLI och hur får jag den att fungera?
CLI betyder Caller Line Identification och är en specialtjänst som Du kan prenumerera på hos Din 

nätverksoperatör.Vid abonnemang av tjänsten visar telefonen med CLI numret på den som ringer 

(om det inte är dolt) när det ringer, så att Du kan själv välja om Du vill ta emot samtalet eller ej.

7/ CLI-tjänsten fungerar inte på min Philips telefon på min digitala telefoninstallation
(ISDN,ADSL).Vad ska jag göra?
Våra produkter är designade för att fungera i ett analogt nätverk. Om Du har kopplat din Philips telefon

till en digital installation visas inte alltid CLI vid inkommande samtal. Digitala telefoninstallationer (ISDN)

är inte alltid kompatibla med analoga telefoner när det gäller operatörstjänster.

Du kan hitta information om kompatibilitet i Din ISDN användarhandbok. Om inte, kontakta ISDN- 

tillverkaren för att kontrollera om apparaten är avsedd för att visa CLI på analoga telefoner. ISDN som är

äldre än 2 till 3 år är generellt inte kompatibla med analoga telefoner när det gäller CLI-tjänsten.

Viktigt: Filter som används för vissa ASDL-linjer kan filtrera bort delar av CLI-signal och hindra telefonen

från att visa CLI på ett korrekt sätt. Man kan köpa bättre ADSL-filter som inte får dessa problem.

DECT521_SE_part2.qxd  01.02.2005  18:09  Seite 56



FAQ 57

8/ Vad betyder CNIP (Caller Name Identification)?
Som CLI-tjänsten är denna nya inställning beroende av nätverket och ska aktiveras av Din operatör 

(abonnemang). Du kan få namnet på den som ringer vid inkommande samtal i Din display. Denna tjänst är

ännu inte tillgänglig hos alla operatörer.Vi rekommenderar att kontrollera med Din operatör.

Obs: Om namnet på den som ringer är registrerat i Din telefonbok vid inkommande samtal, visas namnet

du registrerat och inte det som operatören lämnar. Uppgifter i din telefonbok prioriteras i detta fall före

operatörens uppgifter.

CNIP använder samma teknologi som CLI. Därför är begränsningar för denna tjänst identiska (se även

frågor i samband med CLI om tjänsten inte fungerar korrekt).Tänk på att den fungerar bara med 

alfanumerisk display.

9/ Min telefonsvarare spelar inte in de meddelanden som lämnas av
korrespondenterna.Hur löser jag detta proble?
Kontrollera att operatörens röstbrevlåda inte är aktiverad. Om den är aktiverad, ställ då in telefonsvara-

ren så att den börjar sin inspelning först (ställ in antalet ringsignaler innan telefonsvararen sätter igång).

10/ Vad krävs för att kunna skicka ett SMS?
Först måste Du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör hos Din nätverksoperatör liksom på en SMS-

tjänst hos en lämplig leverantör.

11/ Går det att skriva, läsa, skicka eller ta emot ett SMS när den andra handenheten är i ett
samtal (endast förpackningar DECT 521 och DECT 525 med multi-handenheter)?
Nej, det är inte möjligt.

12/ Vad händer om jag skickar ett SMS till ett fast nummer som inte har en SMS-telefon?
Korrespondenten skulle kunna ta emot ett röstmeddelande (beroende på SMS-leverantören).

13/ Är det möjligt att skicka ett SMS till ett fast nummer i ett annat land?
Denna funktion beror på om Din operatör.Var vänlig kontakta Din operatör för mer information.

14/ Hur kan jag få ett SMS centralnummer?
Åtminstone ett SMS centralnummer är för-programmerat i Din DECT 521/DECT 525.

Skulle du ändock behöva lagra ännu ett nummer så går det att ställa in andra nummer i telefonen via

menyn SMS / SMS inställningar / SMS center.Var vänlig kontrollera de inkommande och utgåen-
de centralnumren hos SMS-operatören eller i användarhandbokens appendix.

15/ Kan det uppstå problem om jag använder min Philips-telefon med SMS-funktion och en
annan telefon med SMS-funktion på samma linje?
Ja, detta medför att telefonerna inte kan ta emot SMS. Du måste stänga av SMS-funktionen på en av tele-

fonerna. Din DECT 521/525 har en funktion som gör det möjligt att stänga av SMS-funktionen. Gå till

menyn SMS / SMS inställningar / Läge / Av.
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Problemlösningar

Förändras ej när 

telefonluren sitter i 

basstationen.

PROBLEM

Ingen kopplingston.

Problem med telefonen

Störande ljud i ledningen.

Ingen ringning.

Symbolen syns inte.

Symbolen blinkar

- Dålig kontakt.

- Smutsiga kontakter.

- Batteriet är fullt

MÖJLIG ORSAK

- Ingen strömtillförsel.

- Batterierna är för svaga

- Telefonluren är för långt ifrån 

basstationen.

- Fel kabel.

- Linjeadaptern är inte kopplad till

ledningssladden.

- Ringningen är avkopplad.

- Läget "Stör ej" är aktivt.

- Ingen strömtillförsel.

- Telefonluren är för långt från 

basstationen.

- Handenheten är inte registrerad

till basstationen

- För långt avstånd till basstationen.

- Basstationen står för nära 

elektriska apparater, armerade väggar

eller metalldörrar.

- Rucka på telefonluren något.

- Rengör kontakterna med 

alkoholfuktad trasa.

- Behöver inte laddas

HJÄLP

- Kontrollera anslutningarna. Sätt

på telefonen: koppla ur och koppla

tillbaka

- Ladda batterierna minst 

24 timmar

- Gå närmare basstationen.

- Försäkra Dig om att Du använder

kablarna som levererats med lådan

- Anslut linjeadaptern till ledningss-

ladden.

- Kontrollera anslutningarna.

- Gå närmare basstationen.

- Registrera handenheten till 

basstationen (sida 27)

- Flytta närmare basstationen

- Byt plats för basstationen (ju

högre upp, desto bättre).

- Aktivera ringning (sid. 49).

- Koppla av läget (sid. 48).

Telefonluren visar 

"Ej tillgänglig"

- när en ytterligare lur skall 

registreras i basstationen

- när en telefonlur används.

Störande ljud i radio eller TV.

Nummerpresentatör-tjänsten

fungerar inte.

- Registreringen har misslyckats,

försök igen.

- Max antal lurar har nåtts.

- Basstationen är redan upptagen av

annan lur (t.ex. telefonbok).

Basstationen DECT 521/525 eller 

nätdelen står för nära andra 

elektriska apparater.

- Funktionen är ej aktiverad.

- Dra ur basstationens nätkontakt

och anslut den igen. Följ

registreringsanvisningarna för

telefonlur (sid. 27).

- Avregistrera en telefonlur (s. 27).

- Vänta tills basstationen är fri.

Flytta nätdelen eller basstationen

så långt bort som möjligt

- Kontrollera ditt abonnemang

hos din nätverksoperatör
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Telefonsvararen spelar inte in

meddelandena

Access till fjärrkontrollen fungerar

inte

Det går inte att spela in ett

utgående meddelande

DECT 525 lägger på under 

fjärraccess

Telefonsvararen stannar

automatiskt

- Minnet är fullt

- Läget Svar endast är aktiverat

- Svar & inspelning är inte

aktiverat
Access till fjärrkontrollen är inte

aktiverad

Minnet är fullt

- 3 misslyckade försök att skicka

en kod

- Tiden är för lång

- Minnet är fullt

- Meddelande övergår 3 min

- Radera meddelanden

- Aktivera läget Svar & inspelning

- Tryck 

Aktivera access till fjärrkontrollen

(sida 35)

Radera meddelanden

- Skriv in korrekt kod

- Hantera fjärrkontrollen snabbare

- Spela upp & radera meddelanden

- Meddelanden får inte övergå 3 min

PROBLEM MÖJLIG ORSAK HJÄLP

Problem med telefonsvararen

PROBLEM MÖJLIG ORSAK HJÄLP

Inget nytt SMS har emmotta-

gits

En telefonbokspost kan inte

sparas

Inget SMS kan skickas eller

tas emot

Ingen id på den som ringer/

dålig ljudkvalité/Dålig 

anslutningskvalité med 

bredband DSL Internet

DSL-filter /splitter saknas eller

otillräckligt antal filter

- Modem &/eller telefon 

kopplade till

- Defekt/a DSL filter

- Se till att du har en DSL filter

direkt anslutet på varje 

linjeutgång som används i huset

- Kontrollera att modem och

telefon är kopplade i korrekt

DSL filteruttag (ett för varje)

- Filter kan vara defekta. Byt ut

och försök på nytt

Telefonboken är full

- Utgående eller inkommande SMSC-

nummer är fel eller inte inställt

- SMS-läget är AV

- Du har inget abonnemang

- En annan telefon med SMS-funktion

är inkopplad på Din linje

- Det är problem med överensstäm-

melsen mellan operatörerna

- Identiteten är dold

Ta bort en post för att frigöra

minne

- Konsultera broschyren om

SMS för att få korrekta SMSC

nummer 

- Aktivera SMS- läget (sida 25)

- Kontakta Din försäljare för

mer information

- Stäng av SMS-läget på en av

apparaterna.

- Kontakta Din försäljare för mer

information

- Visa ID

- SMS-minnet är fullt

- SMS-läget är avstängt

- Radera gamla SMS

- Aktivera det (s.25)
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Återuppringning 18

Återuppringningstyp 54

Avregistrera handenhet 27

Avsöka samtal 35

B
Barnvaktsläge 27, 39
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Batterier &batteriets livslängd 16

D
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Definiera grupper 42

Destinationsbox 22

Döp om handenhet 28

F
FAQ 56

Fjärraccess till telefonsvarare 35

Fjärrkontrollkod (telefonsvarare) 36

Föruppringning 18

G
GAP 14

Grupper 40, 50

H
Handenhetens ringsignaler 49

Handenhetens tangenter 3

Högtalare 3, 19

Hörlurssignal 52

I
Inspelning av personligt hälsningsmeddelande 33

Inspelningskvalitet 35

Inspelningston 51

Inställningar Samtalsregister 45

Inställningar telefonlinje 54

Inställningar tjänstekoder 55

Internsamtal 19, 38

K
Konferenssamtal 39

Konfiguration 55

Konformitetsdeklaration 14

Kopiera till telefonbok 25

L
Läge Stör Ej 48

Lägg till (ny telefonbok) 40

Läs SMS 23

Lås/lås upp tangentbord 3

Lokalt meddelande (memo) 37

Lyssna av meddelande (telefonsvarare) 31

M
Meddelandetoner 53

Möjliggör registrering (DECT perifer) 54

Musik medan Du väntar 53

N
Navigering i menyerna 17

O
Överensstämmelse 13

Överföring av samtal 38

P
Packa upp Din DECT 521/525 15

R
Räckvidd 16

Radera allt (samtalsregister) 45

Radera en notering (telefonbok) 42

Radera ett SMS 24

Radera notering i samtalsregistret 44

Redigeringsläge 20

Registrera handenheten 27

Ringa samtal 18, 25, 41, 43

Ringsignalsvolym (alarm) 48

Ringsignaltyp (alarm) 48

S
Samtalstid 47

Sänd vidare SMS 24

Se samtalsregister 43

Skärmsläckare 17, 30

Skicka nytt SMS 22

Skicka SMS (från telefonbok) 42

Skicka SMS (samtalsregister) 44

SMS-central 26

SMS-inställningar 25

SMS-läge 25

Spela in ett memo 37

Spela in konversation 19

Språk 29

Svara på ett samtal 1, 18

T
Tangent & återkopplingstoner 52

Telefonbok 40, 41, 42

Telefonsvararens inställningar 33

Toll-släckare (telefonsvarare) 34

Tyst 19

U
Utgående meddelanden 33

V
Väckarklocka 47

Vidarekoppling 46

Viloläge 17

Visa kontrast 29

Volym ((ringsignal) 50

Volym (hörlur) 19
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