


Rask betjeningsveileder 1

For å gå til Telefonboken fra hvilemodus, trykker du Høyre funksjonstast (HFT) og trykk på

VFT for å Se detaljer.

Rask betjeningsveileder / forstå menysystemet

Foreta et anrop

Ring opp igjen et 
nummer

Ring fra telefonlisten

Legge til navn i
telefonlisten

Juster volumet til 
øredelen under en
samtale
Juster volumet til 
håndsettets høyttaler

Slå på/av mikrofonen

Aktiver/deaktiver
telefonsvareren 
(bare DECT 727,
se side 49-50)

Still inn dato og
klokkeslett

Still inn håndsettets 
ringetone

Forhåndsanrop nummer & eller og slå nummer.

Trykk og bla og .

Trykk HFT og bla og .

Forhåndsanrop nummer og trykk VFT-tasten for å velge
LAGRE, skriv inn navn og trykk OK.

Rull opp for å øke lydstyrken, rull ned for å redusere
lydstyrken.

Under en håndfri samtale, opp for å øke, ned for å redusere.

Under samtale trykk VFT MUTE, trykk VFT igjen for å
velge UNMUTE.

Trykk VFT-tasten for å gå inn i menylisten, rull til 

Pers. innst. og trykk VELG, rull til Håndsett mel. og trykk

VELG. Rull til HS Ringemelodi og trykk VELG. Bla 

gjennom listen for å høre ringetonen og velge din valgte ringetone.

Trykk VFT-tasten for å gå inn i menylisten, rull til 

Pers. innst., trykk for å velge Klokke & Alarm, trykk for å

velge Dato & Tid. Oppgi dagens klokkeslett (HH:MM), så den aktuelle dagen

(DD/MM) og trykk VELG.

Trykk på basestasjonen for å slå på/av telefonsvareren.

/

For å gå til hovedmenyen fra hvilemodus, trykker du Venstre funksjonstast (VFT) . Bruk

Navigasjonstastene for å rulle opp eller ned i menylisten eller for å navigere i listen.Trykk på

VFT for å velge menyen eller et alternativ eller for å bekrefte en innstilling.

Les Anropslogg Trykk , rull for å velge CID eller SMS og bla .

Et kort trykk på en av funksjonstastene bekrefter tekstfunksjonen beskrevet over disse tastene.

For å få tilgang til Ring opp igjen-listen fra hvilemodus, trykker du Navigasjonstasten pil opp 

og for å få tilgang til Journal, trykk på Navigasjonestasten pil ned .

Svar på/avslutt et anrop
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Håndsett DECT 723 / DECT 7272

Fargedisplay
Øverste linje:Viser ikoner
og mulige menyvalg.
Funksjonstastlinje:Viser 
kontekstuelle menyer.

Øretelefon

Høyttaler*
- Kort trykk for å ta linjen

og for å aktivere
håndsettets høyttaler
under en samtale.

Tastaturlås & sette inn

- Kort trykk for å sette inn

- Langt trykk for å aktivere/
deaktivere tastaturlåsen i
hvilemodus.

Veksling små/store bokstaver
& sette inn #
- Trykk for å bytte mellom

store/små bokstaver når du 
redigerer tekst.

- Langt trykk for å sette inn en
pause (P) under oppringing.

Intercom / Overfør samtale
- Kort trykk for å starte eller

avslutte intern samtale.
- Kort trykk under intern samtale

for å overføre samtalen, eller for
å veksle mellom intern og
ekstern samtale.

- Kort trykk for å svare på en
intern samtale eller for å frigi en
intern samtale.

Høyre funksjonstast
- Kort trykk for å gå til

Telefonboken fra hvilemodus.
- Kort trykk for å gå ut av den

kontekstuelle menyen.

Håndsett DECT 723/DECT 727

Svar & R-tast
- Trykk for å svare på et

anrop.
- For å sette inn R for 

operatørtjenester.

Legg på-tast
- Et kort trykk for å avslutte et

anrop eller for å gå ut (gå tilbake
til hvilemodus).

- Et kort trykk for å slå av 
håndsettet.

Venstre funksjonstast
- Kort trykk for å gå til

hovedmenyen fra 
hvilemodus.

- Kort trykk for å velge 
kontekstuell meny.

Navigasjonstaster
Rull gjennom menyer og valg.

Rull opp for å gå til 
Ring opp igjen-listen fra 
hvilemodus.
Rull ned for å gå til
Anropsloggen fra 
hvilemodus.

*Advarsel: Aktivering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass
på at håndsettet ikke er for nært øret.

Mikrofon
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Tegn på displayet til håndsettet og basen 3

Tegn på displayet til håndsettet
Displayet gir informasjon om driften av telefonen. Totalt 9 tegn kan vises på den øverste linjen på
displayet:

Under lading øker batteriets statusvisning fra tom til full.
Når håndsettet lades ut, vises statusen til håndsettets batteri:
Fullt , 2/3 , 1/3 og batteri tomt .

Ved første gangs bruk, kan det være nødvendig å vente noen minutter mens batteriet lades, før
tegn vises på displayet.

Håndsettet er registrert og innenfor basens rekkevidde.
Når dette tegnet blinker, betyr det at håndsettet enten ikke er registrert
eller at det er utenfor basens rekkevidde.

Ringetonen er slått av.

Alarmklokken er aktivert.

En ekstern samtale er i gang.
Når dette tegnet blinker, betyr det at en ekstern inngående samtale pågår
eller at linjen allerede er opptatt av et annet håndsett.
En intern samtale er i gang.
Når dette tegnet blinker, betyr det at en intern samtale med et annet 
håndsett pågår.

Tastaturet er låst.

Håndsettets høyttaler er aktivert.

Tegn på basens display bare DECT 727

Tilgangskode for fjernstyring er aktivert.

Ny(e) melding(er) på telefonsvareren.

Gammel/gamle melding(er) på telefonsvareren.

Telefonsvareren er PÅ.

Indikerer hvilken type utgående melding som brukes.

Viser antall ring før telefonsvareren begynner å spille av utgående melding.

Sile anrop PÅ/AV.

Displayet til DECT 727-basestasjonen gir informasjon om telefonsvareren og innstillinger.

Dato (DD / MM)Klokkeslett (HH : MM)
Antall meldinger

Ny(e) melding(er) (SMS, post i anropslogg eller talemelding).
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DECT 723 & DECT 727 basestasjon4

Søke-tast
Søke-tasten lar deg lokalisere et manglende håndsett hvis 
håndsettet er innenfor rekkevidde og har oppladede batterier.
Trykk på tasten til håndsettet begynner å ringe. Når du har funnet 

håndsettet, trykker du på tast for å avslutte søkingen.

Basestasjon DECT 723

Basestasjon DECT 727

Lagre memo &
Utgående meldinger

Kort trykk for å lagre et
memo.
Langt trykk for å lagre
utgående melding 1 og/eller 2
(se side 52).

Hopp fremover/ 
Neste melding

Kort trykk for å gå til neste
melding under avspilling.

PÅ/AV-tast
Trykk for å slå telefonsvareren
PÅ eller AV.

Avspilling-/
Stopp-tast

Kort trykk for å spille av
meldinger.
Kort trykk for å stoppe
avspilling mens du hører
på en melding.
Langt trykk for å gå til
telefonsvarerens
innstillingsmodus.

setting / ok

Søke-tast
Trykk for å lokalisere alle 
håndsett.

Høyttaler 

Hopp tilbake-/ 
Repeter-tast

Hvis tasten trykkes i løpet av 1
sekund etter at avspillingen
begynner: Hopp tilbake til 
forrige melding.
Hvis tasten trykkes etter 1
sekund etter at avspillingen har
begynt: Repeter aktuell melding.

/ 
Lydstyrketaster
For å justere basens lydstyrke.

Bakgrunnslyset er PÅ når det
er nye meldinger på 
telefonsvareren eller når
minnet til telefonsvareren er
fult.Tegn se side 3.

Slett-tast
Kort trykk for å slette den
aktuell meldingen under
avspilling.
Langt trykk i hvilemodus for
å slette alle meldinger (når
alle meldinger er lest).

SIM-kortskuffe 

SIM-kortskuffe 
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Innholdsfortegnelse6

Anropslogg
Se 31
For å lagre et nummer i telefonboken 31
Slett alle 32

Ring opp igjen-liste
Se 33
For å lagre et nummer i telefonboken 33
Slett alle 34

Intercom
Interne anrop 35
Overfør 35
Konferanseanrop 36

Personligt innstillinger
Klokke & Alarm 37
For å stille inn dato og klokkeslett 37
For å stille inn alarmklokken 37
Språk 38
Bakgrunn 38
Kontrast 39
Håndsett melodier 39
Håndsett navn 41
Auto svar 41
Romovervåkning 42

Avanserte instillinger
Ringe modus 43
Flash tid 43
Talespråk (bare DECT 727) 44
Sikkerhet 44
Registrering 45
Avregistering 45
Nullstill 45

Nettverkstjenester (Operatørtjenester) 46

Spill 47

Telefonsvarer DECT 727
Taster 48
Displayet 49
Lagrede meldinger 49
Slette meldinger på telefonsvaren 50
Telefonsvarerinnstillinger 50
Utgående meldinger 52
Lagre og høre på et memo 53
Fjernstyre 54

Standardinnstillinger 54

Ofte stilte spørsmål 55-56

Feilsymptomer 57-58

Stikkordregister 59

DECT723_727_NO_part1.qxd  26.08.2005  14:40  Seite 6



SMS

SMS innst.

Standardsenter

SMS senter 1

SMS senter 2

Menystruktur

Animerte tegn på
hovedmenyen 

For å gå inn i menyen fra hvilemodus, trykker du Venstre funksjonstast (VFT) MUENY.
Benytt Navigasjonstastene for å rulle opp eller ned i menylisten.

SMS senter 3

Velg SMS senter

Klo

Skriv en SMS

Endre

Lagre nummer

Slett

Slett alle

Innboks

SMS

Svar

Utboks

Faks*

E-post*

Omsend

Lagre utkast

Slett

Slett alle

Endre

Utkast

Send

Slett

Slett alle

Endre

* Funksjoner avhengig av 
landet du befinner deg i 

Menystruktur

Telefonbok Listeinnføring

Endre innfør.

Slett alle

Kopier fra SIM

Ny innføring

Slett innfør.

Navneliste

Endre navn

Navneliste

Navneliste

7
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Menystruktur

Enter Ny PIN

Avans. inst. Ringemodus

Talespråk*

Tone / Pulse

Flash tid Kort/Midium/Lang

Språkliste

Endre PIN

Tast PIN

Håndsettliste

Sikkerhet

Registrering

Avregistrer.

Nullstill

Anropssperre Tast PIN Nr. 1/2/3/4

Tast PIN

8

Nivå 1/2/3/Stille

Ringetoneliste

PÅ / AV

PÅ / AV

Pers. innst. Klokke & Alarm

Håndsett mel.

Håndsett navn Tast håndsett navn

Dato & Tid

Kontrast

Auto svar

Nivå 1/2/3

HS Ringevolum

HS Ringemelodi

Tastetone

SMS tone

PÅ / AV

Gruppe-melodi Velg grupperingetoner
A / B / C

Bakgrunn Bakgrunn 1/2/3/4

Alarm

Alarm Tone

Språk Liste over språk

Romovervåkn. Anrop til

* Funksjoner avhengig av 
landet du befinner deg i 
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Menystruktur 9

Kontekstuelle funksjonstaster

Følgende funksjoner kan vises over venstre og
høyre funksjonstast avhengig av konteksten. MUENY TELBOK

Funksjonstast Funksjon

MUENY Aktiverer en meny-funksjon.
VELG Velg det aktuelle alternativet.
OK Bekreft de aktuelle alternativene / inntasting 

eller funksjon.
TILB. Gå tilbake til forrige skjermbilde.
TELBOK Gå til telefonboklisten.
MUTE Slå av lyden for håndsettets mikrofon.
UNMUTE Slå på igjen lyden for håndsettets mikrofon.
STILLE Slå av ringetonen for innkommende anrop.
NULLST Fjern det aktuelle tegnet og flytt markøren til 

venstre.
LAGRE Lagre til telefonboken.
STOPP Slå av en alarm.
SE Se detaljer for en oppføring.
ALLE Ring alle håndsett via intercom.
KONF Start en konferansesamtale.

Net. Service

funksjoner 
avhengig av 
nettverket 

Vdk. anrop

Vdk. v. oppt.

Vdk. v. ik.sv.

Voicemail

Ring tilbake

Hold tilb. ID

slett tilb.r.

Aktiver / Deaktiver /
Innstilling

Aktiver / Deaktiver

Memory

Puzzle

Spill

Tetris
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Konformitet, miljø og sikkerhet10

Sikkerhetsinformasjon
Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødanrop ved strømbrudd. Et alternativ må gjøres tilgjengelig
for utføring av nødanrop.

Konformitet
PHILIPS erklærer med dette at denne DECT 723xx og DECT 727xx er i samsvar med de
grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Dette produktet kan
bare koples til de analoge telefonnettverkene i ett av landene notert på forpakningsmaterialet.

Strømforsyning
Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-
installasjoner i henhold til standard EN 60-950.Ved strømbrudd kan forbindelsen avbrytes.

Advarsel!
Det elektriske nettet klassifiseres som farlig i henhold til standarden EN 60-950.Apparatet kann bare
kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den
alltid er lett tilgjengelig.

Telefonforbindelse
Spenningen på nettet klassifiseres som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), i henhold til
definisjonen i standarden EN 60-950.

Sikkerhetshenvisninger
Hold håndsettet borte fra væsker.Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre. Det kan
utsette deg for høye spenninger.Verken laderkontaktene eller batteriet må ikke komme i kontakt med
ledende materiale. Bruk aldri en annen batteritype enn den som leveres med apparatet grunnet
eksplosjonsfare.
Aktivering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at
håndsettet ikke er for nært øret.

Miljøvern
Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste
emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

Resirkulering & avfallshåndtering
Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter.
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre
at produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og
resirkuleringsteknikkene for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet.
Produktet er designet og produsert av materiale og deler av høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.
Informer deg selv om det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske
produkter markert med dette tegnet:
Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:
1. Kast hele produktet (inkludert kabler, plugger og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
2. Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i

henhold til WEEE-direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.

Konformitet, miljø og sikkerhet
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Konformitetserklæring 11

Philips har utstyrt batteri og emballasjemateriale med standard symboler, for å hjelpe til med gjenvinning og korrekt 
kasting av eventuelle avfallsprodukter.

Det ytes et økonomisk bidrag til nasjonale institusjoner for gjenvinning.

Det merkede emballasjematerialet kan gjenvinnes.

DECTTM er et registrert varemerke fra ETSI til fordel for brukere av DECT-teknologien.

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 72xx are in compliance with ANNEX IV 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 50361 (2001)

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 : 08/07/2005     Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

Bruk i samsvar med GAP-standard
GAP-standarden garanterer at alle DECT

TM
og GAP-håndsett og basestasjoner oppfyller

standardens minimumskrav uavhengig av deres produktmerke. Håndsettet ditt DECT 723/727
og basestasjonen overholder GAP-kravene, dvs følgende funksjoner garanteres: Registrer et
håndsett, ta en linje, motta en samtale og utfør et anrop. De avanserte funksjonene er
kanskje ikke tilgjengelig dersom du benytter et annet håndsett enn DECT 723/727 med
basestasjonen (unntatt håndsett fra DECT 623/627 serien).
For å registrere og bruke DECT 723/727 håndsettet med en GAP-standard basestasjon av 
et annet merke, følg først prosedyren i produsentens dokumentasjon, følg så prosedyren
beskrevet på side 45.
For å registrere et håndsett av et annet merke til DECT 723/727 basestasjonen, sett
basestasjonen i registreringsmodus (side 45), følg så prosedyren i produsentens
dokumentasjon.

Declaration of conformity

0168
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Installere DECT 723/72712

NiMh AAA 
550 mAh 
ladbare batterier

En strømforsyning En ledning*

Pakke opp DECT 723

En DECT 723 basestasjon Et DECT 723 håndsett

En brukerveiledning
og en SMS-brosjyre Et garantikort

DECT 723 pakken inneholder:

I DECT 723 og DECT 727 flerhåndsettspakkene finner du i tillegg ett eller flere ekstra 
håndsett, ladere med strømforsyning og ekstra ladbare batterier.

Installere DECT 723/727

*Advarsel: Det kan hende at boksen inneholder en adapter for telefonledningen separat fra selve 
ledningen. Hvis dette er tilfellet så plugg først denne adapteren til ledningen før ledningen
settes i kontakten.

NiMh AAA 
550 mAh 
ladbare batterier

En strømforsyning En ledning*

Pakke opp DECT 727

En DECT 727 basestasjon Et DECT 727 håndsett

En brukerveiledning
og en SMS-brosjyre Et garantikort

DECT 727 pakken inneholder:
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Installere DECT 723/727 13

Sette inn og skifte batterier i håndsettet

For å sette i batterier, åpne batteridekselet, plasser batteriene som vist og skyv batteridekselet tilbake
på plass. Når håndsettet plasseres på basestasjonen, ruller de tre batteristatustegnene (dersom lading
er nødvendig). La håndsettet lade i 12- 15 timer for å oppnå full ladetilstand.Ved første gangs bruk kan
det være nødvendig å vente noen minutter før tegn vises på displayet.
Bruk aldri en annen batteritype enn den som leveres med apparatet grunnet eksplosjonsfare.
Advarsel: Basestasjonen må alltid være koplet til strømnettet ved lading eller bruk. Benytt alltid ladbare batterier.

Batterikapasitet og rekkevidde

Batterier må ikke kastes sammen med generelt husholdningsavfall.

Optimal batterikapasitet nås etter 3 sykluser med lading & utlading. Når du beveger deg nær rekkeviddens
grenseområde og forbindelsen blir dårlig, gå nærmere basestasjonen. For å oppnå optimal rekkevidde 
plasseres basestasjonen i god avstand fra elektriske apparater.

Batterilevetid ved 
kommunikasjon

Batterilevetid i
hvilemodus

Innendørs
rekkevidde 

Utendørs
rekkevidde

Opp til 14 timer Opp til 140 timer Opp til 50 meter Opp til 300 meter

Garantien gjelder ikke for batterier og andre komponenter med begrenset levetid.

Installere basestasjonen 
Plasser produktet ditt nær telefonen og hovedstrømtilkoplingen, slik at kablene rekker. For korrekt
installering av basestasjonen, plugg ledningen og strømkabelen inn i basestasjonen. Plugg så ledningen 
og kabelen i veggen. Dersom du har DSL bredbånd Internett-tilkopling, kontroller at du har et DSL-filter
koplet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen, og sjekk at modem og telefon er plugget i korrekt
filterspor (et spesifikt for hver).
Advarsel ! Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden 
EN 60-950.Apparatet kann bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er 
plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig. Kontroller at strømtilførselen og 
telefonledningen er koplet til korrekt kontakt, siden feilkopling kan skade utstyret.
Advarsel ! Bruk alltid kablene levert sammen med produktet. Bruker du andre kabler får du muligens ingen
ringetone.

Kopl til strømforsyningen

!

Kopl til telefonens ledning levert
sammen med produktet
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Konfigurasjonsmodus / Slå AV og PÅ håndsettet & Tastaturlås14

Konfigurasjonsmodus
Før du begynner å bruke DECT 723/727, må du konfigurere det i henhold til landet det skal
brukes i. Sett i batteriene. Etter noen minutters opplading vises konfigurasjonsskjermbildet.

Rull gjennom de forskjellige landene.

Trykk VELG for å velge det landet du befinner deg i.

Rull gjennom listen med operatører.

Trykk VELG for å velge operatøren du bruker.

Telefonen er nå klar for bruk.

Hvis du må konfigurere telefonen en gang til, se side 38.

Bemerk: Hvis TILB. trykkes, viser håndsettet skjermbildet for innstilling av land igjen.

Slå AV og PÅ håndsettet

For å slå AV og PÅ håndsettet, trykk lenge på tasten .

Tastaturlås

Trykk lenge på tasten for å slå på/av tastaturlåsen i hvilemodus.

Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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I hvilemodus viser DECT 723/727 displayet forskjellig informasjon:

Forstå menysystemet 

Hvilemodus

Innføring

For å gå til hovedmenyene fra hvilemodus, trykker du Venstre funksjonstast 
MUENY.

Rull opp eller ned for å nå den ønskede menyen, og trykk på Venstre
funksjonstast for å VELGE. For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på Høyre
funksjonstast for å velge TILB..

Undermenyene vises under hverandre, så når du når bunnen av listen vises første
undermenyen igjen.
Opp til 6 undermenyer vises på skjermen. Er der mer enn 6 undermenyer i listen,
vises en pil ▼ mellom funksjonene.

For å nå en spesiell undermeny, bruk Navigasjonstastene og trykk på Venstre

funksjonstast for å VELGE.

Bemerk: I hvilemodus er også Telefonbokens navneliste direkte tilgjengelig via

Høyre funksjonstast TELBOK,Anropsloggen via Navigasjonstasten pil ned

og Ring opp igjen-listen via Navigasjonstasten pil opp .

- Dato & klokkeslett, navnet til håndsettet og instruksjoner for tilgang til menyen.

- og alarmklokken , om aktivert.

- Nye anrop, nye SMSer eller nye meldinger eller tale-meldinger, om tilstede.

Du kan definere et bakgrunnsbilde for hvilemodus (se side 38).
Ett av de forinstallerte bildene brukes som bakgrunnsbilde som standard.
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Lagre et navn fra forhåndsanrop

Grunnfunksjoner
For å utføre, svare på og avslutte et anrop

Ringe fra telefonlisten

Ring opp igjen fra anropslogg

Trykk på HFT for å få direkte tilgang til TELBOK.

Velg et navn fra listen.

Opprett forbindelse.

Skriv inn navnet og trykk OK.

Trykk LAGRE for å gå inn i alternativer.

Forhåndsanrop

Tast inn nummeret.

Direkte anrop Svare på et anrop*

Når det ringerTast inn nummeret

Tast inn nummeret

Trykk på tasten

Ta linjen

Trykk ned for å få direkte tilgang til Anropsloggen.

Velg en oppføring.

Foreta anropet.

Avslutt et
anrop

Advarsel ! Ved innkommende anrop kan lydstyrken øke i håndsettets øredel. Ikke hold 
håndsettet for nært inntil øret når det ringer.

*Du kan også trykke på tasten for å svare på et innkommende eksternt anrop i håndfri-modus.
Hvis du har aktivert Automatisk svar-modus (se side 41) kan du bare løfte håndsettet fra basen eller
laderen for å svare på et anrop.

Anropsvarighet
Etter at du har tatt linjen (utført et anrop eller svart på et anrop) vises anropsvarigheten på
håndsettets display.

Trykk VELG.

Opprette 
forbindelse 
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Tilgjengelige funksjoner under samtale 17

Tilgjengelige funksjoner under samtale
Under en ekstern samtale er andre alternativer tilgjengelige.

Under en ekstern samtale kan du benytte ett av interkom samtale-alternativene for å ringe et
annet håndsett og for eksempel overføre samtalen til dette håndsettet.

Utkopling av håndsett-mikrofon

Interkom (Bare tilgjengelig dersom du har minst to håndsett)

Trykk for å aktivere eller deaktivere håndsettets høyttaler.

Rull opp for å øke eller ned for å redusere lydstyrken

Siste innstilling lagres for påfølgende anrop.

Hvis du abonnerer på samtale venter-funksjonen, varsles en annen innkommende samtale med en
varsellyd. Oppringerens navn og telefonnummer vises hvis du også abonnerer på “Overføring av
telefonnummeret”.Trykk + for å ta imot den andre samtalen (avhengig av nettverket
ditt). Nærmere informasjon får du hos din operatør.

Kople håndsettets høyttaler På/Av

Overføring av telefonnummer og Samtale venter

Øke/redusere lydstyrken til øredelen og høyttaleren under en samtale

Trykk igjen for å gjenopprette samtalen (UNMUTE).

Trykk for å velge MUTE (Din samtalepartner hører deg ikke).

Trykk for å sette den eksterne samtalen på venting, din samtalepartner hører deg ikke.

Skriv inn nummeret til håndsettet du ønsker å overføre anropet til.

Andre alternativer som er tilgjengelige som Bytt og Telefonkonferanse (se side 35-36).

Trykk HFT for å gå til Telefonbok eller trykk Navigasjonstasten pil ned for å gå til
Anropslogg eller trykk Navigasjonstasten pil opp for å gå til Igjen-listen.

Tilgang til telefonlisten, anropsloggen eller ring opp igjen-listen

Advarsel: Aktivering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at
håndsettet ikke er for nært øret.

Trykk for å avslutte anropet på det første håndsettet når det andre håndsettet tar linjen.
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Som standard skrives den første bokstaven automatisk med stor bokstav ved begynnelsen av

setningen. Med kan du bytte mellom store og små bokstaver:
- alle bokstaver store (AB)
- alle bokstaver små (ab) eller
- første bokstav stor og resten av bokstavene små (Ab).

Tegnsetting og matematiske tegn er tilgjengelig via og , mens andre spesialtegn er

tilgjengelive via (se tabell nedenfor).

Rull for å flytte markøren mot venstre eller høyre.Trykk NULLST for å slette ett
tegn.

Store/små bokstaver

Redigeringssystemer

Standard multi-tap system
Dette systemet lar deg taste inn teksten tegn etter tegn ved å trykke den tilhørende tasten
så mange ganger som nødvendig for å nå ønsket bokstav.
I multi-tap-modus vil bokstaver tilgjengelig på tasten brukeren trykker vises under
overskriften.
Om store eller små bokstaver gjelder vises på displayet mellom funksjonstastene (a eller A).

Multi-tap-sekvens
[mellomrom] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Taster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

For å skrive “Peter” med multi-tap

Trykk 1 gang : P

Trykk 2 ganger : Pe

Trykk 1 gang : Pet

Trykk 2 ganger : Pete

Trykk 3 ganger : Peter

Advarsel: Et ukjent tegn (ikke tilgjengelig i denne oversikten) i mottatte SMS-meldinger
erstattes av et mellomrom.Tegnene ¤, [ og ] teller som 2 tegn.
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Viktig informasjon er også tilgjengelig
på SMS-brosjyren inne i boksen.

SMS
Skriv en SMS
Innboks
Utboks
Utkast
SMS innst.
Standardsenter

En sent SMS kan være opp til 640 tegn lang. DECT 723/727 kan lagre 20 SMS-er, hver på 160 tegn,
i utkastmappen og i utboksen.

SMS står for Short Message Service. For å dra nytte av denne tjenesten, må du abonnere på
overføring av telefonnummer (CLIP) og SMS-tjenesten. SMS kan utveksles med en telefon (mobile
eller faste linjer), en faks eller en e-post (landsavhengig), forutsatt at mottakeren også abonnerer
på CLIP- og SMS-tjenestene.
Fra fabrikkens side er din DECT 723/727 innstilt på hovedoperatørtypen i landet ditt.
Hvis du foretrekker en annen operatør for å sende og motta SMS-meldinger, må du
stille inn de tilsvarende telefonnumre (see side 25 og SMS-brosjyren).

For å skrive og sende en SMS til en telefon eller en faks*

Velg Skriv en SMS option og trykk VELG.

Skriv inn nummeret og trykk OK eller trykk VFT TELBOK og rull for å
hente nummeret fra Telefonboklisten (for å sende SMS fra telefonboken, se side 28).

Skriv og send nye SMS-er

Trykk for Send, ellers

dersom du ønsker å lagre SMSen, rull til Lagre utkast og trykk VELG.
Lagrede SMSer kan senere hentes frem via Utkast mappen.

Skriv inn teksten og trykk OK (se side 18).

Bemerk: For å slette et tegn som er feil, trykk NULLST. Du kan slette og endre

ethvert tegn ved å flytte markøren til venstre , eller til høyre for å komme til tegnet og

gjøre et enkelt trykk på NULLST.
Skriver du inn mer enn 640 tegn for SMS og faks hører du et pip som tegn på at du ikke kan
skrive så langt.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Velg SMS eller rull for Fax* og trykk VELG.

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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For å sende en SMS til en e-postadresse*

Velg Skriv en SMS option og trykk VELG.

Skriv inn e-postadressen (opp til 30 tegn) og trykk OK.

Trykk for å velge Send, ellers

dersom du ønsker å lagre SMSen, rull ti Lagre utkast og trykk VELG.
Lagrede SMSer kan senere hentes frem via Utkast mappen.

Skriv inn teksten og trykk OK (se side 18).

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Trykk for E-post og trykk VELG.

Se SMS
Displayet viser at der er en ny melding / nye meldinger: 3 Ny SMS og på den øverste linjen viser
tegnet . Hvis SMS-tonen er aktivert (se side 40) hører du en alarmtone hver gang du mottar
en ny melding.
Du kan se mottatte SMS-meldinger på to måter: Du kan benytte Anropslogg-tasten eller
Innboks-menyen. Nye SMS-er vises først, gamle etterpå. Uleste meldinger i Innbokslisten 
markeres med et utropstegn !.
Bemerk: Hvis du har abonnert på Hvem ringer-funksjonen, viser displayet navnet  eller nummeret til
avsenderen.

Bemerk: For å slette et tegn som er feil, trykk NULLST. Du kan slette og endre

ethvert tegn ved å flytte markøren til venstre eller til høyre for å komme til tegnet og

gjøre et enkelt trykk på NULLST. E-postadressen er en del av SMS-en og vil redusere

den maksimale lengden for SMS-en.

Rull til SMS og trykk VELG.
Bla gjennom SMS-listen og velg meldingen du vil lese.

For å lese en SMS via Anropsloggen

Trykk for å gå til Anropsloggen.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og velg meldingen du vil lese.

For å lese en SMS via Innboksmenyen

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Trykk for å velge SE og for å se innholdet i meldingen.
For å gå tilbake til innbokslisten, trykk TILB..

Trykk for å velge SE og for å se innholdet i meldingen.
For å gå tilbake til innbokslisten, trykk TILB..

Når du leser en SMS, trykker du for å gå til neste side og for å gå til forrige side. På
slutten av meldingen vises avsenderens nummer og dato/klokkeslett for når meldingen ble
mottatt. Når du ser listen over mottatt SMS er noen funksjoner bare tilgjengelig for SMS-er
mottat fra en telefon. Disse funksjonene er: Svar, Endre, Lagre nummer, Slett og Slett alle.

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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For å svare på en SMS (for mottatt SMS)

Trykk MUENY, bekreft Svar ved å trykke VELG.

Skriv inn teksten (se side 18) og trykk OK.

Trykk OK for å bekrefte nummeret.

Bla gjennom SMS-listen og velg SE for å velge den du vil å svare på.

Velg Send.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Rull til SMS, Faks eller E-post for å velge type melding og trykk VELG.*

Bemerk: Hvis du velger E-post blir du bedt om å skrive inn e-postadressen før du redigerer
svarmeldingen.*

Trykk MUENY, rull til Edit og trykk VELG.

Du kan endre teksten om nødvendig (se side 18) og trykk OK.

For å redigere og sende en SMS igjen (for mottatt SMS)

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Rull til SMS, Faks eller E-post for å velge type melding og trykk VELG.*

Velg Send.

Bemerk: Hvis du velger E-post blir du bedt om å skrive inn e-postadressen før du svarmeldingen.*

For å lagre et avsendernummer i telefonboken

Trykk MUENY, rull til Lagre nummer og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og velg SE for å velge den SMS-en du ønsker å kopiere
nummeret til.

Skriv inn name og trykk OK.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Nummeret settes automatisk inn.Trykk OK for å bekrefte.

Rull gjennom listen over melodier og velg den ønskede grupperingetonen for denne
oppføringen.

Trykk VELG for å bekrefte.

Innboks
Alle mottatte SMS-meldinger lagres i innboksen (opp til 20 meldinger).

Bla gjennom SMS-listen og velg SE for å velge den du vil redigere og sende igjen.

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 

Skriv inn nummeret, trykk OK eller hente det fra telefonboken (se side 28).
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For å slette en SMS fra innboksen

Trykk MUENY, rull til Slett og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den som skal slettes.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Den valgte meldingen slettes øyeblikkelig.

Dette valget lar deg slette alle SMS-meldinger i innbokslisten.

Trykk VELG for å bekrefte eller TILB. hvis du ikke ønsker å slette hele SMS-listen din.

Når denne funksjonen velges, må du bekrefte valget “Slett alle?”

For å slette alle SMS-er fra innboksen

Trykk MUENY, rull til Slett alle og trykk VELG.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Utboks
Alle meldinger du har sendt lagres i utboksen (opp til 20 meldinger).

For å se sendte meldinger 

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å lese den valgte meldingen.

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Listen over sendte meldinger vises.

Trykk MUENY, trykk for å velge Endre.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den du vil redigere og sende igjen.

Du kan endre teksten om nødvendig (se side 18) og trykk OK.

For å redigere og sende en SMS igjen (for sendt SMS)

Rull til Innboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Rull til SMS, Faks eller E-post for å velge type melding og trykk VELG.*

Skriv inn nummeret, trykk OK og velg Send eller hent nummeret fra telefonboken
(se side 28). * Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 

Bemerk: Hvis du velger E-post blir du bedt om å skrive inn e-postadressen før du svarmeldingen.*

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE.
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Trykk MUENY, rull til Omsend og trykk VELG for å starte overføringen.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den du vil sende igjen.

For å sende en melding i utboksen igjen

Rull til Utboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Trykk MUENY, rull til Lagre utkast og trykk VELG for å kopiere meldingen til
utkast-mappen.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den du vil for å lagre som utkast.

For å lagre en sendt SMS som et utkast

Rull til Utboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

For å slette en SMS fra utboksen

Trykk MUENY, rull til Slett og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den du vil som skal slettes.

Rull til Utboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Den valgte meldingen slettes øyeblikkelig.

Denne funksjonen lar deg slette alle SMS-meldinger i utbokslisten.

Trykk VELG for å bekrefte eller TILB. hvis du ikke ønsker å slette hele SMS-listen din.

Når denne funksjonen velges, må du bekrefte valget “Slett alle?”

For å slette alle SMS-er fra utboksen

Trykk MUENY, rull til Slett alle og trykk VELG.

Rull til Utboks og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.
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Utkast-mappen
Du kan lagre opp til 20 meldinger i utkast-mappen.

Trykk MUENY, rull til Edit og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den du vil redigere og sende.

Du kan endre teksten om nødvendig (se side 18) og trykk OK.

For å redigere og sende en SMS lagret i utkast-mappen

Rull til Utkast og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Rull til SMS, Faks eller E-post for å velge type melding og trykk VELG.*

Skriv inn nummeret, trykk OK og velg Send eller hent nummeret fra telefonboken
(se side 28). * Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 

Bemerk: Hvis du velger E-post blir du bedt om å skrive inn e-postadressen før du svarmeldingen.*

For å slette en SMS fra utkast-mappen

Trykk MUENY, rull til Slett og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE for å velge den som skal slettes.

Rull til Utkast og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Den valgte meldingen slettes øyeblikkelig.

Denne funksjonen lar deg slette alle SMS-meldinger i utkast-mappen.

Trykk VELG for å bekrefte eller TILB. hvis du ikke ønsker å slette hele SMS-listen din.

Når denne funksjonen velges, må du bekrefte valget “Slett alle?”

For å slette alle SMS-er fra utkast-mappen

Trykk MUENY, rull til Slett alle og trykk VELG.

Rull til Utkast og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Bla gjennom SMS-listen og trykk SE.
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SMS-innstillinger

Velg ett SMS-senter og trykk VELG.

Trykk for å velge Utgående Nr. og trykk VELG.

Skriv inn nummeret (opp til 24 digits) og trykk OK.

Rull til Innkom. Nr. og trykk VELG.

Skriv inn nummeret (opp til 24 digits) og trykk OK.

SMS-meldinger sendes gjennom et senter. For å motta en SMS fra en annen operatør, må du stille inn
de korresponderende numrene.

Stille inn SMS-senternummer

Rull til SMS innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Rull til E-post nr. og trykk VELG.*

Skriv inn E-postservernummer (opp til 24 digits) og trykk OK.*

For å stille inn standard SMS-senter

Velg et SMS-senter og trykk VELG.

SMS-senternummer I er standard senter. Hvis du ønsker å sende SMS-meldingene dine via et
annet SMS-senter, må du stille inn de korresponderende numrene (se ovenfor Stille inn SMS-
senternummer) og velg det ønskede SMS-senteret.

Rull til Standardsenter og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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Telefonbok
Listeinnføring
Ny innføring
Endre innfør.
Slett innfør.
Slett alle
Kopier fra SIM

Du kan lagre 250 navn og telefonnumre i telefonlisten til håndsettet.
Telefonlisten inneholder alle viktige data til dine samtalepartnere.

Rull til Ny innføring og trykk VELG.

Skriv inn navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Rull til Telefonbok og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Ny innføring
Navnene lagres i alfabetisk rekkefølge.

Skriv inn nummeret og trykk OK.

Alle tilgjengelige ringetonemelodier kan velges som grupperingetone. Når det ringer, hjelper
ringetonen deg til å identifisere anroperens gruppe, og på skjermen vises anroperens navn. For
denne funksjonen må man abonnere på Overføring av telefonnummeret.

Grupperingetoner

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen: Ingen gruppe eller Gruppe A, B, C.

For å lagre enn ny oppføring i telefonbok

For å lagre et nummer fra forhåndsanrop i telefonboken

Skriv inn navn og trykk OK.

Trykk LAGRE for å gå inn i alternativer.

Skriv inn nummeret

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen: Ingen gruppe eller Gruppe A, B, C.

Nummeret settes automatisk inn i nummerfeltet, trykk OK.
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For å lagre et nummer fra Ring opp igjen-listen i telefonboken

Trykk for gå inn i menyen.

Skriv inn navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Rull gjennom ring opp igjen-listen for å velge det ønskede nummeret.

Trykk for å gå til ring opp igjen-listen.

Nummeret settes automatisk inn i nummerfeltet, trykk OK.

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen.

Rull til Kopi til tfbok og trykk VELG.

For å lagre et nummer fra anropsloggen i telefonboken

Trykk for å velge Kopi til tfbok.

Skriv inn navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Rull gjennom anropslogglisten for å velge det ønskede nummeret og trykk MUENY.

Trykk for å gå til anropslogglisten.

Nummeret settes automatisk inn i nummerfeltet, trykk OK.

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen.

Se
Du kan gå til telefonboklisten på to måter:
- Fra telefonbokmenyen ved å velge undermenyen Listeinnføring.
- Fra hvilemodus ved å trykke HFT TELBOK.
Navnene vises sortert alfabetisk. En bokstaven (A, B eller C) til høyre for navnet viser at en 
grupperingetone er tildelt denne personen.

Navigering i telefonboken

For å navigere i telefonboken kan du:
- Enten trykke på navigasjonstastene Opp eller Ned for å gå til Forrige eller Neste oppføring 

og trykk SE for å se detaljene.
- Eller skrive inn første bokstav i navnet du ønsker (f.eks. 3 for “D” eller 33 for “E”). Den første

oppføringen som begynner med denne bokstaven velges i listen.Trykk SE for å se detaljene.

Trykk for å velge Anropslogg.
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Anrop

Opprett forbindelsen.

Bla gjennom listen med navn og velg et navn.

Trykk HFT for å gå direkte til listen over navn.

Advarsel: Et nummer fra telefonboken kan også hentes når linjen er tilkoplet. I dette tilfellet kan du
ikke se detaljene.Velg oppføringen og trykk for å anrope nummeret med en gang.

For å sende en SMS fra telefonboken

Velg Skriv en SMS alternativet og trykk VELG.

Trykk VFT TELBOK og rull for å hente nummeret fra telefonboklisten.

Trykk VELG, for å velge nummeret og trykk OK.

Hvis du ønsker å lagre SMS-meldingen, rull til Lagre utkast og trykk VELG.
SMS-meldinger som lagres kan senere henters fra Utkast-mappen.

Skriv inn tekst og trykk OK (se side 18).

Advarsel: For å slette et tegn som er feil, trykk NULLST. Du kan slette og endre

ethvert tegn ved å flytte markøren til venstre eller til høyre for å komme til tegnet og

gjøre et enkelt trykk på NULLST.
Skriver du inn mer enn 640 tegn for SMS og faks hører du et pip som tegn på at du ikke kan
skrive så langt.

Trykk for å gå til menylisten og trykk VELG.

Velg SMS eller rull for Faks og trykk VELG.*

Velg Send for å sende SMS-en med en gang.

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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Rull til Slett innfør. og trykk VELG.

Rull til Telefonbok og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Slette en oppføring

Bla gjennom listen med navn.

Trykk VELG for å slette den valgte oppføringen.

Rull til Slett alle og trykk VELG.

Rull til Telefonbok og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å slette hele telefonboklisten

Trykk VELG for å bekrefte at du vil slette hele telefonboklisten.

Rull til Endre innfør. og trykk VELG.

Skriv inn det nye navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Rull til Telefonbok og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Skriv inn det nye nummeret og trykk OK.

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen.

For å redigere en oppføring

Bla gjennom listen med navn og trykk VELG.

Trykk NULLST for å slette tegn for tegn.

Trykk NULLST for å slette tall for tall.

Bemerk: Hvis for eksempel bare nummeret skal endres, trykk OK til nummeret vises på displayet
og endre det.

Når funksjonen er valgt må du bekrefte “Slett alle?”
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Rull til Telefonbok og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Kopier telefonbok fra SIM
Mobiltelefonens SIM-kort kan inneholde alle deler av din aktuelle telefonbok. DECT 723/727
kan lese telefonbokinnholdet til et 3V SIM-kort. Du kan kopiere SIM-telefonboken over på den
innebygde telefonboken i DECT 723/727. Bare mobiltelefonens SIM-telefonbok kopieres,
telefonboken som ligger i mobiltelefones minne kopieres ikke.
Merk: SIM-kortleseren er ikke kompatibel med 3G telefoners SIM-kort.

Rull til Kopier fra SIM og trykk VELG.

Sett først  SIM-kortet inn i sporet på basestasjonen:

1. Åpne SIM-kortskuffen og fjern den fra basestasjonen.

2. Skyv SIM-kortet inn mellom klemmen med mikrochippen opp
til det er på plass. Pass på at det klippede hjørnet er i samme 
posisjon som på illustrasjonen.

3. Sett SIM-kortskuffen tilbake i sporet på basen og skyv det 
forsiktig på plass.

Bruk så håndsettet for å starte kopieringen av SIM-telefonboken:

Enheten kontrollerer om et SIM-kort er satt inn i kortsporet. Hvis enheten ikke finner et SIM-
kort, viser håndsettets display: ingen SIM kort.
Hvis enheten finner SIM-kortet, bes du oppgi PIN-koden for SIM-kortet. Når enheten kan lese
innholdet på SIM-kortet, viser displayet på håndsettet “Kopierer..” og telleren viser
fremgangen i prosessen.
I tilfellet navnet på en post i SIM-telefonboken er identisk med navnet på en post i den

innebygde telefonboken vises “Skriv over?” på håndsettets display.Trykk VFT JA

eller HFT NEI, så fortsetter kopieringsprosessen. Når overføringen er fullført viser
håndsettets display: Overført !. Fjern SIM-kortet fra kortskuffen.
Merk: Hvis telefonbokminnet er fult, vises “Minne fullt” før prosessen avbrytes.
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Bla gjennom oppføringene i anropsloggen og les informasjonen.

Trykk VELG for å velge Anropslogg.

Trykk for å se detaljene i anropsloggen direkte.

Anropslogg
Anropsloggen kan lagre opptil 20 oppføringer.
Hvis du abonnerer på Overføring av telefonnummer (CLIP), vises også listen over inngående
anrop i listen. Hvis dette er tilfellet vises navn (eller nummer) til anroperen. Dato og klokkeslett
for anropet vises også. Dersom du ikke abonnerer på denne tjenesten, vises “Eksternt anrop”.
Anropene (mistet og mottatt) vises i kronologisk rekkefølge med den nyeste oppføringen øverst
på listen. Når anropsloggen er tom vises “Ingen anrop” på displayet.

Se anropsloggen

Trykk for å utføre anropet.

Rull for velge en oppføring i anropsloggen.

Trykk for å se detaljene i anropsloggen direkte.

Anrop/Ring opp igjen

Bemerk: For å kunne ringe tilbake til en korrespondent ved et innkommende anrop må du abonnere på
Hvem ringer-tjenesten.

Bemerk: Ordet “Ny” til høyre for oppføringsnummeret viser at anropsinformasjonen ikke er lest.

Trykk VELG for å velge Anropslogg.

For å lagre et nummer fra anropsloggen i telefonboken

Trykk MUENY for å gå til menyen.

Skriv inn navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Bla gjennom listen med detaljer for å se den ønskede oppføringen.

Trykk for å se detaljene i anropsloggen direkte.

Nummeret settes automatisk inn i nummerfeltet, trykk OK.

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen.

Velg Kopi til tfbok.

Trykk VELG for å velge Anropslogg.
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Slett et navn eller et nummer

Trykk MUENY for å gå til menyen.

Bla for å se den ønskede oppføringen.

Trykk for å gå direkte til anropslogg.

Rull til Slett og trykk OK.
En bekreftende tone høres og anropsloggen vises på skjermen igjen.

For å slette alle oppføringer i anropsloggen

Trykk VELG for å velge Aanropslogg.

Trykk for å gå direkte nå anropslogg.

Rull til Slett alle og trykk OK.

Trykk OK for å bekrefte at du ønsker å slette hele anropslogglisten.
En bekreftende tone høres og telefonen går tilbake til hvilemodus.

Trykk VELG for å velge Aanropslogg.

Trykk MUENY for å gå til menyen.
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Rull gjennom listen.
For å se detaljene for et valgt ring opp igjen-nummer:

Trykk for å gå direkte til ring opp igjen-listen fra hvilemodus.

Ring opp igjen-liste
De siste 20 anropte numrene lagres i ring opp igjen-listen.
De anropte numrene (hvis numrene er lagret i telefonboken) vises i kronologisk rekkefølge, med
den nyeste oppføringen øverst på listen. Når ring opp igjen-listen er tom vises “Ingen anrop” på
displayet.

For å se ring opp igjen-listen

Trykk MUENY.

Trykk VFT for å velge SE.

Trykk på navigasjonstasten Opp eller Ned for å se detaljene for den forrige eller neste
oppføringen.

Trykk for å utføre anropet.

Bla gjennom ring opp igjen-listen for å velge det ønskede nummeret.

Trykk for å gå direkte til ring opp igjen-listen fra hvilemodus.

For å anrope / ringe opp igjen

For å lagre et nummer fra ring opp igjen i telefonboken

Trykk for å velge MUENY.

Skriv inn navn (se side 18 “Redigeringssystemer”) og trykk OK.

Bla gjennom ring opp igjen-listen for å velge det ønskede nummeret.

Trykk for å gå direkte til ring opp igjen-listen.

Nummeret settes automatisk inn i nummerfeltet, trykk OK.

Rull gjennom listen for å høre ringetonene og velg ringetonen du ønsker å benytte
for denne oppføringen.

Rull til Kopi til tfbok. og trykk VELG.
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For å slette et navn eller et nummer fra ring opp igjen-listen

Trykk for å velge MUENY.

Bla gjennom ring opp igjen-listen for å velge en oppføring.

Trykk for å gå direkte til ring opp igjen-listen.

Rull til Slett og trykk VELG.
Ring opp igjen-listen vises så på skjermen.

For å slette helt ring opp igjen-listen

Trykk for å velge MUENY.

Trykk for å gå direkte til ring opp igjen-listen.

Rull til Slett alle og trykk VELG.

Trykk OK for å bekrefte at du vil slette hele ring opp igjen-listen.
Telefonen går tilbake til hvilemodus.
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Skriv inn nummeret til håndsettet du vil anrope og trykk ALLE.

Trykk i hvilemodus.

Bruke intercom (Hvis du har minst 2 håndsett, se side 17)

Denne funksjonen lar deg utføre gratis interne anrop, overføre eksterne anrop fra et håndsett til
et annet og å bruke konferanse-alternativet.

Interne anrop

Legg på eller plasser telefonen i basestasjonen for å avslutte det interne anropet.

Trykk for å sette det eksterne anropet på venting, samtalepartneren kan ikke høre deg
lenger.
Skriv inn nummeret til håndsettet du ønsker å overføre anropet til.
Det anropte håndsetter ringer.

Trykk for å avslutte anropet på det første håndsettet og overføre det eksterne anropet
til det andre håndsettet.

Bemerk: Hvis håndsettet ikke tilhører Philips DECT 723/727-serien kan det hende at denne
funksjonene ikke er tilgjengelig.

ELLER
Avslutt det aktive interne anropet og

Trykk for å akseptere det eksterne anropet og plassere det interne anropet på venting.

Innkommende eksternt anrop under et intercom-anrop

trykk for å akseptere det innkommende eksterne anropet.

Overfør et aktivt anrop til et spesifikt håndsett

Bemerk: Hvis ingen svarer på det anropte håndsettet, kan du fortsette samtalen på det
første håndsettet.

Hvis det anropte håndsettet svarer, kan begge de interne samtalepartnerne snakke.

Trykk for å sette det eksterne anropet på venting, samtalepartneren kan ikke høre deg
lenger.
Skriv inn nummeret til håndsettet du ønsker å overføre anropet til.
Det anropte håndsetter ringer.

Trykk for å hoppe mellom det eksterne og det interne anropet.

Bytte mellom et internt og et eksternt anrop

Bemerk: Hvis ingen svarer på det anropte håndsettet, kan du fortsette samtalen på det første
håndsettet.
Hvis det anropte håndsettet svarer, kan begge de interne samtalepartnerne snakke.

Bemerk: For å svare på anropet på det andre håndsettet kan du trykke .
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Trykk KONF for å starte en konferanse med 3 deltakere.
De 3 personene kan dele samtalen.

Konferanseanrop

Konferanseanrop lar et eksternt anrop deles mellom to håndsett (i intercom). 3 personer kan
delta i samtalen. Du trenger ingen ekstra operatørabonnement.

Trykk for å sette det eksterne anropet på venting, samtalepartneren kan ikke høre deg
lenger.
Skriv inn nummeret til håndsettet du ønsker du vil anrope.
Det anropte håndsetter ringer.
Bemerk: Hvis ingen svarer på det anropte håndsettet, kan du fortsette samtalen på det første
håndsettet.
Hvis det anropte håndsettet svarer, kan begge de interne samtalepartnerne snakke.
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Pers. innst.
Klokke & Alarm
Språk
Bakgrunn
Kontrast
Håndsett mel.
Håndsett navn
Auto svar
Romovervåkn.

Bla gjennom nivåene options Av, På engang, På daglig og velg den ønskede
innstillingen.
Hvis du velger På engang eller På daglig:

Skriv inn klokkeslett og trykk VELG.

Alarmklokken er slått av som standardinnstilling.
For å slå på/av alarmklokken

Rull til Alarm og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Når alarmen er satt til På engang eller På daglig, vises et alarmtegn på øverste linjen i
hvilemodus.Alarmen ringer i maksimalt 1 minutt.Trykk en annen tast for å stoppe alarmen og gå
tilbake til hvilemodus.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Trykk VELG for å bekrefte.

For å stille inn dato og klokkeslett (på håndsettet og basestasjonen)
Klokke & Alarm

Skriv inn klokkeslett (HH:MM).

Etter at de stilles inn vises dato og klokkeslett i hvilemodus.

Trykk for å velge Dato & Tid.

Trykk for å velge Klokke & Alarm.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å velge Klokke & Alarm.

Skriv inn dato (DD/MM).

Advarsel: Hvis telefonen din er koplet til en ISDN-linje gjennom en adapter kan det hende at dato og
klokkeslett oppdateres etter hvert anrop. Kontroller dato & tid-innstillingene i ISDN-systemet. Kontakt
nettverksleverandøren hvis du har problemer (se FAQ side 55).

Alarm
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Rull til Alarm Tone og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Bla gjennom listen med alarmtoner for å høre dem og trykk VELG for å velge den
du ønsker å benytte.

For å stille inn alarmtonen

Du kan velge mellom tre alarmtoner.

Du hører den aktive alarmtonen.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å velge Klokke & Alarm.

Rull til Språk og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å endre språk

Språk

Bla gjennom listen over språk og trykk VELG.

Telefonen din støtter flere språk for menyene.

Bakgrunn
Denne funksjonen lar deg stille inn bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.
Fire bakgrunnsbilder er allerede installert i telefonen.

Rull til Bakgrunn og trykk VELG.
Det valgte bakgrunnsbildet vises.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Rull for å se bakgrunnsbilder og trykk for VELG det bildet du
ønsker.

For å stille inn et bakgrunnsbilde
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Rull til Håndsett mel. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Bla gjennom listen over melodier for å høre dem og trykk for VELG den du
ønsker.

For å stille inn håndsettets ringetone

Rull til HS Ringemelodi og trykk VELG.

For å velge ringemelodi fra de tilgjengelige valgene.

Den aktuelle melodien spilles.

Rull til Kontrast og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Det valgte kontrastnivået utheves.

Bla gjennom kontrastnivåene for å se forskjellen og trykk for VELG den du ønsker.

For å stille inn display-kontrasten

Kontrast
Der er tre display-kontraster tilgjengelige.

For å stille inn håndsettets ringelydstyrke eller stille-modus

Håndsett melodier

Der er tre ringelydstyrker tilgjengelig og stille (ringing av).

Rull til Håndsett mel. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Rull gjennom nivåene for å spille av alle og trykk for VELG den du ønsker.

Trykk for å velge HS Ringevolum. Det aktive nivået spilles.

Bemerk: Når Stille er valgt vises tegnet i hvilemodus.
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Lar deg bestemme om du vil høre en varslingstone hver gang du mottar en ny melding. SMS-tonen
er PÅ som standard. Du kan deaktivere den.

Personligt innstillinger40

Rull til Håndsett mel. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Velg På eller Av og trykk VELG for å bekrefte.

For å aktivere/deaktivere SMS-tonen

Rull til SMS tone og trykk VELG.

Rull til Håndsett mel. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Bla gjennom listen over melodier for å høre dem og trykk for VELG den du
ønsker.

For å stille inn grupperingetoner

Rull til Gruppe-melodi og trykk VELG.

Denne menyen lar deg velge og stille inn melodiene som skal avspilles ved innkommende eksterne
anrop når Hvem ringer er aktivert og nummeret lagret i telefonboken og stilt inn som en gruppe.
Der er 3 grupper tilgjengelig (se side 26 Telefonbok, Grupperingetoner). Du kan tildele hver
gruppe (A,B, C) en ringetone.

Rull gjennom de 3 forskjellige gruppene og velg en.

Rull til Håndsett mel. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Velg På eller Av og trykk VELG for å bekrefte.

For å aktivere / deaktivere tastetonen

Rull til Tastetone og trykk VELG.

Tastetonen er satt til PÅ som standard. Du kan deaktivere den.
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Rull til Håndsett navn og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Trykk OK for å bekrefte det nye navnet.

For å gi et håndsett nytt navn

Håndsett navn

Skriv inn det nye håndsett navn (se side 18).

Du kan gi håndsettet ditt et nytt navn og vise navnet i hvilemodus. Håndsettnavnet er “PHILIPS”
som standard.

Rull til Auto svar og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å aktivere/deaktivere auto svar-modus

Auto svar

Velg På eller Av og trykk VELG.

Denne funksjonen lar deg stille inn Auto svar på eller av. Hvis det er på, kan du svare på et
anrop ved å løfte håndsettet fra basestasjonen. Som standard er Auto svar på.
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Rull til Av og trykk VELG.
Håndsettet går tilbake til hvilemodus.

Trykk VFT MUENY.

På håndsettet som er i romovervåkningsmodus (håndsett 1):

For å deaktivere romovervåkningen

Rull til Romovervåkn. og trykk VELG.

Rull til Pers. innst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å aktivere romovervåkning 

I feltet Anrop til skriver du inn nummeret til håndsettet som skal anropes (2) og 
trykker OK.
Håndsett 1 viser Romovervåkn.. Alle taster på håndsett 1 deaktiveres unntatt venstre 
funksjonstast MUENY.

For å bruke romovervåkningsfunksjonen må du aktivere den (på håndsett 1) og skrive inn
nummeret til håndsettet som skal anropes (håndsett 2). Plasser håndsettet som er i 
romovervåkningsmodus (håndsett 1) i rommet som skal overvåkes. Hvis dette håndsettet
mottar en lyd med et lydnivå over en viss grenseverdi, utfører det automatisk et internt 
anrop til det valgte håndsettet (håndsett 2).

Merk: Du kan fremdeles bruke det andre håndsettet (håndsett 2) til å motta anrop eller utføre anrop
mens romovervåkningen pågår.

Romovervåkning hvis der er minst 2 håndsett registrert hos basen

Denne funksjonen lar deg overvåke for eksempel barnerommet. Plasser håndsettet i rommet
som skal overvåkes. Hvis lydnivået rundt håndsettets mikrofon overskrider en viss grense, kan
håndsettet automatisk ringe et annet håndsett registrert hos samme basestasjonen.
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Avans. inst.
Ringe modus
Flash tid
Talespråk
Sikkerhet
Registrering
Avregistrer.
Nullstill

Trykk for å velge Ringe modus.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å endre ringemodus

Ringe modus*

Bla gjennom for å velge Tone eller Puls og trykk VELG.

Telefonen er allerede forhåndsinnstilt med de landsspesifikke innstillingene og du trenger ikke om
å endre innstillingene.

Bemerk: Denne innstillingen lar deg velge pulsringing (også kalt “loop disconnect” og brukt i land uten
DTMF toneringing eller ved bruk av PABX).

Rull til Flash tid og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å endre flash-tiden

Flash tid*

Bla gjennom for å velge Kort eller Midium eller Lang og trykk VELG.

Denne innstillingen er nyttig når du bruker operatørtjenester.

Bemerk: Bruk av enkelte operatørtjenester som du får tilgang til med + , + og 
+ (samtale venter, viderekople samtale ...) er avhengig av flashinnstillingen din i henhold til
installasjonstypen (ISDN, PABX osv).

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 

DECT723_727_NO_part2.qxd  26.08.2005  14:39  Seite 43



Avanserte innstillinger44

Nettverkstjenester

Rull til Sikkerhet og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å endre PIN-koden

Sikkerhet

Standardkoden er registreringskoden “0000”. Vi anbefaler at du velger din egen personlige kode.

Trykk for å velge Endre PIN.

Skriv inn PIN-koden og trykk OK.

Rull til Sikkerhet og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å stille inn eller endre Anropssperre

Denne menyen lar deg begrense bruken av telefonen din til spesifikke anrop ved å sperre deler av
utgående telefonnummer. Du kan stille inn fire forskjellige sperrer.

Rull til Anropssperre og trykk VELG.

Skriv inn PIN-koden og trykk OK.

Bla gjennom for å velge sperrenummer 1, 2, 3 eller 4 for å endre og trykk VELG.

Skriv inn nummersperren (f.eks. 00 for å sperre internasjonale anrop) og trykk OK.
Gjenta de to siste stegene for å opprette eller endre ytterligere nummersperrer.

Bemerk: Hvis du allerede har endre PIN-koden blir du bedt om å oppgi denne før du kan endre den
igjen.

Rull til Talespråk og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

For å stille inn talespråk

Talespråk*

Velg det språket du ønsker fra listen og trykk VELG.

Du kan endre språket til de fordefinerte utgående meldingene for telefonsvareren (se side 50).

bare tilgjengelig for DECT 727

* Funksjoner avhengig av landet du befinner deg i 
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Rull til Registrering og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Registrering
Opp til 5 håndsett kan registreres hos basestasjonen.
Advarsel: Hvis du ønsker å registrere håndsett andre enn DECT 723 og DECT 727 hos basestasjonen,
må du kontrollere at håndsettet er GAP-kompatibelt. Er det ikke det vil det ikke fungere korrekt 
(se side 11).

Skriv inn PIN-koden (“0000” som standard) og trykk OK.
Hvis registreringen er vellykket høres en lang bekreftende tone og håndsettnummeret (1 til 5)
tildeles automatisk av basen.

For å registrere et håndsett
Hvis du har avregistrert håndsettet ditt ved en feiltakelse kan du registrere det en gang til.
Ytterligere håndsett må først registreres hos basen før de kan brukes.

For å registrere et håndsett trykker du først søke-tasten på basen i omtrent 5 sekunder når
basen er i hvilemodus. Utfør så følgende prosedyre på håndsettet i løpet av ett minutt:

For å avregistrere et håndsett

Rull til Avregistrer. og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Velg håndsetter som skal avregistres og trykk VELG.

Bemerk: Hvis du trenger å ta håndsettet alene til reparasjon, må du huske å avregistrere det hos basen
først.

Rull til Nullstill og trykk VELG.

Rull til Avans. inst. og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Velg Ja for å tilbakestille telefonen og trykk VELG.

Du kan gjenopprette standardinnstillingene i telefonen når du måtte ønske (se side 54). Vær
oppmerksom på at etter en tilbakestilling er alle dine personlige innstillinger og data
(telefonbok, SMS-meldinger, anropslogg og ring opp igjen-listen) slettet.

Bemerk: bakestilling må du konfigurere telefonen din igjen, se side 38.

For å gjenopprette standardinnstillingene 
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Net. Service
Vdk. anrop
Vdk. v. oppt.
Vdk. v. ik.sv.
Voicemail
Ring tilbake
slett tilb.r.
Hold tilb. ID

Denne funksjonen lar deg aktivere eller deaktivere operatørtjenester som er avhengig av et
abonnement. Kontakt nettverksoperatøren for mer informasjon om tjenesten. Du kan vanligvis
abonnere på viderekople anrop, talemeldinger osv ...

Eksempel på tjeneste:Viderekople anrop

Bla gjennom listen over tjenester og trykk VELG.

Rull til Net. Service og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Skriv inn nummeret som anropene skal viderekobles til og trykk OK.

For å aktivere / deaktivere Tjenester

Bla gjennom listen over tjenester og trykk VELG.

Rull til Net. Service og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

Velg Aktiver eller Deaktiver og trykk VELG.
Anropsnummeret for den valgte tjenesten ropes opp.

Trykk for å gå tilbake til hvilemodus.

Rull til Innstilling og trykk VELG.

Anrop kan dirigeres videre til et annet telefonnummer.

Nettverkstjenester
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Spill
Memory
Puzzle
Tetris

DECT 723/727 er utstyrt med 3 spill: Memory, Puzzle og tetris.

Spill

For å velge spill

Bla gjennom listen med spill og trykk VELG.

Rull til Spill og trykk VELG.

Trykk for å gå til menylisten.

En instruksjonsskjerm vises på håndsettest display.

For å starte og avslutte spill

Trykk HFT.

Trykk TILB. for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Trykk VELG for å starte spill.

For å avslutte spillet:
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Telefonsvarer DECT 727

Høyttaler

DECT 727 har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er aktivert.
Telefonsvareren kan lagre opptil 99 meldinger og har en maksimal opptakslengde på 14 minutter.

Taster på telefonsvareren DECT 727

Mikrofon

Lagre memo &
Utgående meldinger

Kort trykk for å lagre et
memo.
Langt trykk for å spille inn
utgående melding 1 for svar
og spill inn-modus eller
utgående melding 2 for bare
svar-modus.

Hopp fremover/
Neste melding

Kort trykk for å gå til neste
melding under avspilling.

PÅ/AV-tast
Trykk for å slå telefonsvareren
PÅ eller AV.

Avspilling-/
Stopp-tast

Kort trykk for å spille av
meldinger.
Kort trykk for å stoppe
avspilling mens du hører
på en melding.
Langt trykk for å gå til
telefonsvarerens 
innstillingsmodus.

setting / ok

Søke-tast
Trykk for å lokalisere alle 
håndsett.

Hopp tilbake-/
Repeter-tast

Hvis tasten trykkes i løpet av 1
sekund etter at avspillingen
begynner: Hopp tilbake til 
forrige melding.
Hvis tasten trykkes etter 1
sekund etter at avspillingen har
begynt: Repeter aktuell melding.

/ 
Lydstyrketaster
For å justere lydstyrken på
basestasjonen.

Base 727 display med 
bakgrunnslys
Bakgrunnslyset er PÅ når der
er nye meldinger på 
telefonsvareren eller når minnet
til telefonsvareren er fult.
Tegn se side 49.

Slett-tast
Kort trykk for å slette den
aktuell meldingen under
avspilling.
Langt trykk i hvilemodus for
å slette alle meldinger (uleste
meldinger slettes ikke).

SIM-kortskuffe
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Tilgangskode for fjernstyring er aktivert.

Ny(e) melding(er) på telefonsvareren.

Gammel/gamle melding(er) på telefonsvareren.

Telefonsvareren er PÅ.
Viser type utgående melding i bruk.

Viser antall ring før telefonsvareren begynner å spille av utgående melding.

Sile anrop PÅ.

Displayet på telefonsvareren gir informasjon om telefonsvareren og innstillingene. Dato og 
klokkeslett-innstillingene gjøres samtidig når dato og klokkeslett stilles inn på håndsettet 
(se side 37).

Dato (DD / MM)Klokkeslett (HH : MM)
Antall meldinger

Displayet på telefonsvarer DECT 727

For å slå DECT 727 telefonsvareren på/av

Etter at telefonsvareren er slått PÅ, spilles den valgte utgående meldingen automatisk.
Bakgrunnslyset på telefonsvarerens display lyser hvis der er en eller flere nye meldinger.

Trykk på PÅ/AV-tasten på basen for å slå telefonsvareren PÅ eller AV.

Når telefonsvareren er på, svarer den på et anrop etter et gitt antall ring avhengig av innstillingene
(se side 51). Etter å ha svart på anropet, spiller telefonsvareren av velkomstmeldingen din og lagrer
meldingen som eventuelt etterlates.

Lagrede meldinger
For å høre nye meldinger

LCD-bakgrunnslyset er på og basens display viser at der er en eller flere meldinger: 3 .

Meldingene spilles alltid i kronologisk rekkefølge, den eldste nye meldingen først.
Meldingstelleren og dato og klokkeslett for når meldingen ble lagret vises på displayet.

setting / ok Trykk for å starte avspillingen.

Trykk for å hoppe til forrige melding eller for å repetere den aktuelle meldingen.

Trykk for å hoppe fremover til neste melding.

Når meldinger spilles av, er følgende funksjoner tilgjengelige:

setting / ok
Trykk for å avslutte avspillingen og trykk igjen for å fortsette avspillingen.

Sile anrop AV.

Bemerk: Hvis der ikke er mer ledig minne, vil to streker på displayet blinke og basens LCD-bakgrunnslys
er PÅ kontinuerlig. Slett gamle meldinger (se side 50) for å frigjøre plass til nye.
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Justere lydstyrken

Trykk for å redusere lydstyrken til høyttaleren.

Trykk for å øke lydstyrken til høyttaleren.

Under avspilling av meldinger og sile anrop kan du justere
lydstyrken til høyttaleren ved å bruke tastene på baksiden av
basen:

Slette meldinger på telefonsvaren
For å slette en melding på telefonsvareren 

Trykk for å slette mens du hører på meldingen.
Et kort pip bekrefter at meldingen er slettet.

For å slette alle meldinger på telefonsvareren

Trykk og hold nede for å slette alle gamle meldinger.
Et langt pip bekrefter at alle gamle meldinger er slettet.Telefonsvarerens display viser “00” uten
brev-tegnet.

Å slette alle meldingene er bare mulig fra hvilemodus og når der ikke er uleste meldinger:

Bemerk: Meldinger som er slettet kan ikke gjenopprettes. Hvis der ikke er mer ledig minne, vil to streker
på displayet blinke og basens LCD-bakgrunnslys er på kontinuerlig. Slett gamle meldinger på for å frigjøre
plass til nye.

Telefonsvarerinnstillinger
I innstillingssekvensen for telefonsvareren kan følgende funksjoner endres en etter den andre i
denne gitte rekkefølgen (alle innstillingene må gjøres etter hverandre):

1.Valg av utgående melding (1/2)
2.Antall ring før svar (1-7)
3. Sile anrop (på/av)
4.Tilgangskode for fjernkontroll

Justere lydstyrken

Sekvens 1: For å velge svarmodus og utgående meldingstype
Telefonsvareren spiller av den utgående meldingen når den svarer på et anrop.
Der er 2 standard utgående meldinger:
Utgående melding 1 Svar og Lagre (når meldinger kan etterlates).
Utgående melding 2 Bare svar (når meldinger kan etterlates).
Talespråket for de fordefinerte utgående meldingene kan endres (se side 44).
Du kan også lagre din egen utgående melding 1 og utgående melding 2 (se side 52).

Trykk for å slå på telefonsvareren.
For å gå til telefonsvarerens innstillingsmodus:

Trykk i omtrent 4 sekunder til tegnet for utgående melding blinker og alle andre tegn
med unntak av strøm er fjernet.

setting / ok
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Sekvens 2: For å stille inn antall ring før svar

Etter å ha bekreftet utgående meldingstype (se ovenfor), kan du velge antall ring før svar.
Tegnet for antall ring blinker og alle andre tegn med unntak av strøm fjernes.

Trykk + eller
- for å velge ønsket antall ring før svar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller $ (økonomimodus)
Det aktive valgt antall ring vises inne i tegnet .

setting / ok Trykk for å bekrefte den valgte utgående meldingen
og gå til neste innstilling.

Du kan stille inn telefonsvareren slik at den begynner å spille av den utgående meldingen etter et
gitt antall ring (1 - 7 ring eller økonomimodus $). Økonomimodus (aktivert som standard) brukes
for fjernstyring.Telefonsvareren begynner å spille av den utgående meldingen etter tre fing hvis der
er nye meldinger. Hvis der ikke er nye meldinger, spilles den utgående meldingen etter 5 ring. Legg
på etter det fjerde ringet hvis du vil se etter om du har fått nye meldinger uten å betale for det.

Sekvens 3: For å aktivere/deaktivere sile anrop på basen

Etter å ha bekreftet antall ring før svar (se ovenfor), sile anrop på eller av.
Høyttalertegnet blinker og alle andre tegn med unntak av strøm fjernes.

Trykk + eller
- for å velge sile anrop på eller av.
Hvis sile anrop er satt til AV vises en strek over høyttalertegnet .

setting / ok Trykk for å bekrefte den valgte sile anrop innstillingen
og gå til neste innstilling.

Du kan aktivere eller deaktivere siling av anrop på basens høyttalere slik at du kan velge om du vil
høre meldingene som etterlates eller ikke. Funksjonen er aktivert som standard.

Trykk + eller
- for å bytte mellom utgående meldinger 1 eller 2
Det aktive meldingsnummeret vises inne i tegnet .

setting / ok
Trykk for å bekrefte den valgte utgående meldingen
og gå til neste innstilling.

Bemerk: Hvis du ikke ønsker å endre utgående meldingstype, trykk (tast på basestasjonen).setting / ok

Bemerk: Hvis du ikke ønsker å endre antall ring før svar, trykk (tast på basestasjonen).setting / ok

Bemerk: Hvis du ikke ønsker å endre sile anrop innstillingen, trykk (tast på basestasjonen).setting / ok

Telefonsvarer DECT 627 / Standardinnstillinger
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Personlige utgående meldinger

Sekvens 4: For å endre tilgangskoden for fjernstyring

Etter å ha bekreftet innstillingen for siling av anrop (se side 51), kan du endre 
tilgangskoden for fjernstyring.
Første tallet i tilgangskoden og lås-tegnet blinker .

Trykk + for å øke eller
- for å redusere første tallet i tilgangskoden.

setting / ok
Trykk for å bekrefte
Første tallet slutter å blinke og det andre tallet begynner å blinke.

Tilgangskoden for fjernstyring brukes til å fjernstyre telefonsvareren og til å hindre uautorisert
tilgang til telefonsvareren fra eksterne anrop.
Advarsel ! Hvis innstillingen for tilgangskoden for fjernstyring er 00 (standard), er fjernstyrt tilgang
deaktivert.

setting / ok

Trykk + for å øke eller
- for å redusere andre tallet i tilgangskoden.

Trykk for å bekrefte
Alle innstillingene er nå fullført og displayet går tilbake til hvilemodus.

Du kan lagre to forskjellige utgående meldinger: En spesifikk personlig velkomstmelding 1 for Svar
og lagre-modus og en spesifikk personlig velkomstmelding 2 for Bare svar-modus. De personlige
utgående meldingene erstatter standardmeldingene. Hvis du sletter dine personlige
velkomstmeldinger, gjenopprettes standardmeldingene automatisk. Den maksimale opptakstiden
for velkomstmeldinger er 60 sekunder. Du trenger ikke å slette den eksisterende meldingen for å
lagre en ny. Når du lagrer en ny velkomstmelding slettes den gamle automatisk.

For å lagre din personlige utgående melding

For å lagre velkomstmelding 1 for Svar og lagre-modus, kontroller først at 
velkomstmelding 1 er valgt som telefonsvarerinnstilling (se side 50).
ELLER
For å lagre velkomstmelding 2 for Bare svar-modus, kontroller først at velkomstmelding
2 er valgt som telefonsvarerinnstilling (se side 50).

Langt trykk (omtrent 4 sekunder). Et langt pip høres og indikerer at du kan begynne
opptaket.

Snakk inn i mikrofonen på basestasjonen etter pipet.

setting / ok
Trykk for å avslutte opptaket.
Et langt pip bekrefter at du har gjort et opptak og meldingen spilles av automatisk så du kan
kontrollere den.

Bemerk: Hvis du ikke er tilfreds med den utgående meldingen, gjenta stegene ovenfor og den første
velkomstmeldingen overskrives. Spill av den lagrede meldingen og slett den for å gjenopprette standard
utgående melding, eller lagre en ny velkomstmelding som overskriver den første. Hvis du ønsker standard
utgående melding igjen, se “For å slette den personlige utgående meldingen”, side 53.

Bemerk: Hvis du ikke ønsker å endre tilgangskoden for fjernstyring, trykk (tast på basestasjonen).setting / ok

Ofte stilte spørsmål
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For å spille av personlig eller standard utgående melding

For å spille av utgående melding 1, kontroller først at utgående melding 1 er valgt som
telefonsvarerinnstilling (se side 50).
ELLER
For å spille av utgående melding 2, kontroller først at utgående melding 2 er valgt som
telefonsvarerinnstilling (se side 50).

Slå av telefonsvareren.

Slå på telefonsvareren igjen.
Etter å ha slått PÅ spilles den valgte utgående meldingen automatisk.

For å slette den personlige utgående meldingen

For å slette utgående melding 1, kontroller først at utgående melding 1 er valgt som
telefonsvarerinnstilling (se side 50).
ELLER
For å slette utgående melding 2, kontroller først at utgående melding 2 er valgt som
telefonsvarerinnstilling (se side 50).

Slå av telefonsvareren.
Slå på telefonsvareren igjen.
Etter å ha slått PÅ spilles den valgte utgående meldingen automatisk.

Trykk for å slette den personlige utgående meldingen under avspilling og å gjenopprette
standard utgående melding.

Bemerk: Standard utgående meldinger kan ikke slettes.

Lagre og høre på et memo
Denne funksjonen lar deg legge igjen interne meldinger på telefonsvareren. Maksimal opptakstid
for et memo er 180 sekunder.

Trykk til du hører et langt pip som indikerer at du kan starte opptaket.
Snakk inn i mikrofonen på basestasjonen etter pipet.

setting / ok
Trykk for å avslutte opptaket.
Et langt pip bekrefter at du har lagret et memo. LCD-bakgrunnslyset slås PÅ og basedisplayet
viser at der er en ny melding: 1 .

For å lagre et memo

For å høre på et memo

LCD-bakgrunnslyset er PÅ og basedisplayet viser at der er en ny melding: 1 .

Meldingstelleren samt dato og klokkeslett for når meldingen ble lagret vises på displayet.
setting / ok

Trykk for å starte avspilling.

Bemerk: Talespråket for de fordefinerte utgående meldingene kan endres (se side 44).
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For å fjernstyre telefonsvareren

For å fjernstyre telefonsvareren:
- Anrop hjemmetelefonen fra en annen telefon.
- Hvis telefonsvareren er på, trykk stjernetasten på den eksterne telefonen mens

utgående melding spilles av eller etter at utgående melding er spilt av. Hvis telefonsvareren er
slått av, hører du et pip etter 10 ring, trykk så på stjernetasten .

- Slå inn tilgangskoden for fjernstyring (ikke 00) og trykk # for å bekrefte.
- Har du nye meldinger spilles de automatisk av etter pipet.

For å fjernstyre telefonsvareren

Følgende tabell viser funksjonene tilgjengelig når du fjernstyrer telefonsvareren.

Telefonsvarer på / av trykk  

Spill av forrige melding trykk  

Spill av melding / Stopp trykk  

Spill av neste melding trykk  

Slett trykk  4

3

2

1

0

Advarsel: Fjernstyring er bare mulig når tilgangskoden for fjernstyring IKKE er standard innstilling 
(00 = Fjernkontroll av), se side 52.
Du kan få tilgang til telefonsvareren din mens du er borte ved å bruke enhver telefon med
toneringing.

Standardinnstillinger 
Håndsett ringelydstyrke: Nivå 2
Håndsett ringetone: Melodi 1
Gruppe A - melodi: Melodi 1
Gruppe B - melodi: Melodi 2
Gruppe C - melodi: Melodi 3
Håndsett øredellydstyrke: Nivå 3
Håndsett høyttalerlydstyrke: Nivå 3
Håndsett tastetone: På
SMS tone: På
Alarm for lite batteri: På
Romovervåkning: Av
Menyspråk (Håndsett) : Avhengig av land
Auto svar: Av
Bakgrunn: Bakgrunn 1
Håndsett navn : PHILIPS
Tid / Dato (Håndsett): 00:00        01-01-2005 
Ringemodus: Avhengig av land
Flash tid: Avhengig av land
PIN-kode Håndsett : 0000
Basestasjon DECT 727:
Tilgangskode for fjernstyring: 00, Fjernstyring av
Talespråk for utgående 
melding: Avhengig av land

Telefonbok minne: Tomt
SMS Innboks, Utboks, Utkast: Tomt
Anropslogg: Tomt
Ring opp igjen-liste: Tomt
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1/ Jeg har ikke summetone etter at jeg installerte telefonen min. Hvordan løser jeg dette
problemet?
Se etter at du har koplet til telefonen din ved bruk av kabelen levert med apparatet og ikke med kabler
fra tidligere apparater (ofte er de ikke trukket likedan).
Se etter at du har ladet helt opp håndsettet ifølge instruksjonene gitt for telefonen. Se etter at 
antennetegnet (radiolink til basestasjonen) vises på displayet. Dersom håndsettet ikke er registrert hos
basestasjonen må du registrere det (see side 45).

2/ Kan håndsettet sitte i basen hele tiden?
Ja, der er ingen “minne effekt”. Håndsettet kan sitte i basestasjonen for alle aktuelle modeller som 
benytter NiMh batterier.

3/ Mister telefonen min all lagret informasjon (telefonlister, lagrede meldinger) ved et 
strømbrudd?
Nei. Informasjonen lagret i telefonen din forsvinner ikke ved strømbrudd eller når du plugger 
basestasjonen fra strømnettet eller når du bytter batterier.

4/ Jeg har stilt inn dato & klokkeslett på telefonen min, men informasjonen gitt etter et
anrop er ikke korrekt. Hvorfor?
Hvis du har en ISDN-telefon, kan det hende denne informasjonen (dato & klokkeslett) overføres direkte
fra ISDN-anlegget til telefonen din. Hvis du ikke har stilt inn ISDN-anlegget korrekt, kan dette forklare
hvorfor informasjonen som overføres ikke er korrekt. Still inn dato & klokkeslett direkte på ISDN-
apparatet, eller om det ikke er mulig, ring forhandleren som installerte ISDN-apparatet.

5/ Jeg kan ikke benytte telefonsvareren til Philips-telefonen min med faksen plugget inn på
samme linjen. Hvorfor? (DECT 727 bare)
For å unngå dette anbefales det å stille inn antall ring før telefonsvareren koples inn. Eksempel: Dersom
nettverkspostboksen eller faksen er stilt inn til å svare på et anrop etter 4 ring, still inn telefonsvareren 
til 3 ring. For å stille inn antall ring, se side 51.

6/ Hva er Overføring av telefonnummer (CLIP) og hvordan får jeg det til å virke?
Overføring av telefonnummer er en spesiell tjeneste du kan abonnere på fra nettverksoperatøren. Når
du har abonnert på tjenesten, vil en CLIP-aktivert telefon vise anroperens nummer (om anroperen ikke
har skjult nummer) når telefonen ringer slik at du kan bestemme om du vil svare eller ikke.

7/ CLIP-tjenesten virker ikke på Philips telefonen min på den digitale telefoninstalleringen
min (ISDN,ADSL). Hvordan løser jeg dette problemet?
Produktene våre er laget for å fungere på analoge nettverk. Dersom du plugger PHILIPS telefonen din i
en digital installasjon, kan det hende at CLIP ikke vises ved innkommende anrop. Digitale telefon-
installasjoner (ISDN) er ikke alltid kompatible med analoge telefoner når det gjelder operatørtjenester.
Du finner informasjon vedrørende kompatibilitet i brukerveiledningen til ISDN-apparatet ditt. Hvis ikke,
kontakt ISDN-produsenten for å høre om produktet er laget for å vise CLIP på analoge telefoner. ISDN
som er over 2 eller 3 år er generelt ikke kompatible med analoge telefoner for CLIP-tjenesten.
Merk at filtrene benyttet av enkelte ADSL-linjer kan filtrere ut deler av CLIP-signalet og slik hindre at
telefonen viser CLIP korrekt. Det er mulig å kjøpe bedre ADSL-filtre som ikke forårsaker dette 
problemet.

Ofte stilte spørsmål

Feilsymptomer
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8/ Hva er CNIP (Caller Name Identification)?
Som med CLIP-tjenesten er denne nye tjenesten avhengig av nettverket og den må abonneres på hos
operatøren.Tjenesten gjør det mulig å vise navnet til anroperen ved et innkommende anrop.
Denne tjenesten er ikke tilgjenglig fra alle operatørene enda.Vi anbefaler at du forhører deg hos 
operatøren.
NB: Dersom anroperens navn er registrert i telefonlisten din, er det navnet du har registrert her og
ikke informasjonen fra operatøren som vises på telefonen din ved et innkommende anrop.
Informasjonen i telefonlisten din prioriteres i dette tilfellet over informasjonen fra operatøren.
CNIP benytter samme teknologi som CLIP. Begrensningene for denne tjenesten er derfor identisk
(vennligst les informasjonen om CLIP dersom denne tjenesten ikke fungerer ordentlig). Husk at dette
bare fungerer for alfanumeriske display.

9/ Telefonsvareren min spiller ikke inn meldinger som etterlates av anropere. Hvordan
løser jeg dette problemet? 
Kontroller at operatørtalepostkassen ikke er aktivert. Hvis denne tjenesten er aktivert, still inn 
telefonsvareren slik at den tar opp først (still inn antall ring før telefonsvareren aktiveres).

10/ Hva trenger jeg for å sende SMS?
Først må du abonnere på CLIP-tjenesten hos nettverksoperatøren din, så må du abonnere på en SMS-
tjeneste hos en godkjent leverandør.

11/ Er det mulig å skrive, lese, sende eller motta en SMS når det andre håndsettet er 
opptatt (bare DECT 723 og DECT 727 og flerhåndsettpakker)?
Nei, det er ikke mulig.

12/ Hva skjer om jeg sender en SMS til en fast linje uten en SMS-telefon?
Mottakeren kan motta en verbal melding (avhengig av SMS-leverandør).

13/ Er det mulig å sende en SMS til en fast linje i et annet land?
Denne funksjonen avhenger av leverandøren din.Vennligst kontakt leverandøren for mer informasjon.

14/ Hvor får jeg tak i SMS-senternummeret?
Minst ett SMS-senternummer er forprogrammert i DECT 723/DECT 727. Men dersom du trenger å
lagre flere nummer, kan dette gjøres fra menyen SMS / SMS-innstillinger / SMS-senter. Du får
inngående og utgående senternummer hos SMS-leverandøren eller fra den medfølgende tillegget til 
brukerveiledningen til telefonen din.

15/ Dersom jeg benytter min SMS-aktiverte Philips telefon med en annen SMS-aktivert
telefon på samme linjen, kan dette føre til problemer?
Ja, dette hindrer telefonene fra å motta SMS-meldinger. Du må deaktivere SMS-funksjonen på en av 
telefonene.
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Feilsymptomer

Tegner endrer seg ikke
når håndsettet er i basen.

PROBLEM

Ingen summetone.

Forstyrrelser på linjen.

Håndsett viser “Ikke 
tilgjengelig”
- når et ekstra håndsett 

registreres hos basen,
- når et håndsett benyttes.

Forstyrrelser i radio eller TV.

Overføring av telefonnummer
(CLIP) virker ikke.

Ingen ringetone.

Tegnet vises ikke.

Tegnet blinker.

- Dårlig kontakt.
- Kontakter er tilsmussete.

- Batteriet er fullt.

ÅRSAK

- Ingen strømforsyning.

- Batteriene er tomme.
- Håndsettet er for langt vekke fra

basestasjonen.
- Feil kabel.
- Ledningsadapter ikke koblet på

ledningen.

Ringetone er deaktivert.

- Ingen strømforsyning.
- Håndsettet er for langt vekk fra

basestasjonen.

Håndsettet er ikke registrert hos
basestasjonen.

- Det er for stor avstand til
basestasjonen.

- Basen er i nærheten av elektriske
apparater, stålbetongvegg eller
metalldører.

- Registreringen av håndsettet 
mislykket, prøv på nytt.

- Maksimalt antall håndsett (5) er
nådd.

- Basen er allerede opptatt med et
annet håndsett.

Basestasjonen til DECT 723/727 er
for nær andre elektriske 
apparater.

Funksjon er ikke aktivert.

- Beveg håndsettet lett.
- Rengjør kontaktene med en

klut fuktet med alkohol.
- Trenger ikke lade.

LØSNINGER

- Kontroller pluggforbindelse.
Start om igjen telefonen: Dra
ut kontakten og sett den inn
igjen.

- Lad batteriene i minst 24 timer.
- Gå nærmere til basen.

- Bruk alltid medfølgende kabel.
- Kobl ledningsadapteren (om

nødvendig) på ledningen.

Still inn ringetone (side 39).

- Kontroller pluggforbindelser.
- Gå nærmere til basen.

Registrer håndsettet hos basen
(side 45).

- Gå nærmere basestasjonen.

- Skift basens ståsted (jo høyere
desto bedre).

- Trekk ut basens nettplugg og
plugg den inn igjen. Følg
anvisningene for registrering av
et håndsett (side 45).

- Avregistrer ett håndsett.

- Vent til basen er tilgjengelig.

Flytt basestasjonen så langt vekk
fra andre apparater som mulig.

Kontroller abonnement hos 
operatøren.

Telefon feilsymptomer

www.philips.com/support

Nytt nummer kan ikke lagres
i telefonlisten.

Telefonlisten er full. Slett et nummer for å gi plass.
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ÅRSAKPROBLEM LØSNINGER
Nye SMSer kan ikke 
mottas.

SMSer kan ikke sendes
eller mottas.

- SMS-minnet er fullt.
- Feil SMS-innstillinger.

- Utgående eller innkommende
SMSC-nummer er ikke stilt inn
eller er feil.

- Du har ikke abonnement.

- En annen SMS-aktivert telefon er
også på linjen din.

- Et kompatibilitets-problem 
mellom operatører er oppstått.

- Identiteten skjules.

- Slett gamle SMSer.
- Kontroller SMS-innstillinger 

(se side 25).

- Se i SMS-brosjyren for å finne
de korrekte SMSC- numrene.

- Kontakt leverandør for mer
informasjon.

- Deaktiver SMS-modus på ett av
apparatene.

- Kontakt leverandør for mer
informasjon.

- Vis id.

Telefonsvarer feilsymptomer

Ingen anropid / dårlig 
lydkvalitet / dårlig 
forbindelse med bredbånd
DSL-Internett.

- DSL-filter manglende, eller for få
filter.

- Modem og/eller telefon plugget i
feil DSL-filterspor.

- Defekt DSL-filter.

- Se etter at du har et DSL-filter
koblet til hver linjekontakt 
benyttet i husholdningen.

- Sjekk at modem og telefon er
plugget i korrekt filterspor 
(et spesifikt for hver).

- Filteret(ene) kan være defekt(e).
Bytt det/dem ut og prøv igjen.

www.philips.com/support

ÅRSAKPROBLEM LØSNINGER
Telefonsvareren spiller ikke
inn meldinger.

Fjernkontrollert tilgang 
fungerer ikke.

- Minnet er fullt.
- Bare Svar-modus er aktivert.

Fjernkontrollert tilgang er ikke
aktivert (kode 00 deaktivert er
stilt inn).

- Slett meldinger.
- Velg Svar & Spill inn-modus.

Aktiver fjernkontrollert tilgang 
(side 52).

Det er ikke mulig å spille
inn en utgående melding.

Minnet er fullt. Slett meldinger.

DECT 727 legger på under
fjernkontrollert tilgang.

- Feilslåtte forsøk på å sende en
kode.

- Varigheten er for lang.

- Skriv inn korrekt kode.
- Fullfør den fjernkontrollerte 

prosedyren raskere.

Telefonsvareren stopper
automatisk.

- Minnet er fullt.
- Meldingen er lengre enn 180 sec.

- Spill av & slett meldinger.
- Meldinger kan ikke vare lenger

enn 180 sec.

Kopieringen fra 
mobiltelefonens SIM-kort til
DECT 723/727 
telefonboken er ikke fullført.

Bare telefonboken på 
mobiltelefonens SIM-kort 
kopieres, telefonboken i 
mobiltelefonens minne kopieres
ikke.

Overfør telefonboken i 
mobiltelefonens minne til 
telefonboken på mobiltelefonens
SIM-kort og så over til 
DECT 723/727.
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Stikkordregister

A
Aktiver registrering (DECT periferi)   11, 45
Alarmklokke   37
Alarmtone   38
Anropslogg   31
Anropssperre   44
Anropsvarighet   16
Antall ring før svar (telefonsvarer)   51
Autosvar    41
Avregistrere håndsett   45
B
Bakgrunnsbilde   15, 38
Baseinstallasjon   13
Basetaster   4
Batterier & batterikapasitet   13
D
Dato og klokkeslett   37
Definer ringetone   39
Displaykontrast   39
E
Endre navn (telefonbok)   29
Endre nummer (telefonbok)   29
E-post   20, 25*
F
Faks   19*
Feilsymptomer   57, 58
Fjern tegn   19
Fjernstyring av telefonsvarer   54
Flash-tid   43
Forhåndsanrop   16
Funksjonstaster   9, 15
G
GAP   11
Gi håndsett nytt navn   41
Grupperingetoner   26, 40
H
Håndsett ringetoner    39
Håndsettaster   2
Høyttaler base   4, 48
Høyttaler håndsett   2, 17
Hvilemodus   15
I
Innboks   21
Installering basestasjon   13
Intercom   17, 35, 36
Intern melding (memo)   53
Justere lydstyrke (telefonsvarer)   50
K
Konferanseanrop   36
Konformitet   10, 11
Konformitetserklæring   11
Kontrast   39
Kontrollkode for fjernstyring (telefonsvarer)   52
Kopier til telefonbok (nummer fra SMS)   21
Kopier til telefonbok fra SIM   30
L
Lagre et memo   53
Lagre nummer i telefonbok   26, 27
Lagre personlig utgående melding   52
Lagre som utkast   19, 23
Legg til ny (telefonbok)    26
Les SMS   20
Linjeinnstillinger   43
Lydløst modus   39
Lydstyrke (øredel)   17
Lydstyrke (ringetone)   39
M
Memo   53
Menyoversikt   7-9
Mikrofon håndsett   2
Mute   17

N
Navigere menyer    15
Nettverkstjenester   46
Ny oppføring, telefonbok   26
O
Ofte stilte spørsmål   55, 56
Økonomimodus (telefonsvarer)   51
Øredel tone, lydstyrke   17
Overfør anrop   35
P
PÅ/AV håndsett   14
PÅ/AV telefonsvarer   48, 49
PABX / PSTN   43
Pakke opp DECT 723/727   12
PIN-kode   44
Puls (anropsmodus)   43
R
Rediger SMS   21
Redigeringssystem   18
Registrer håndsett   45
Rekkevidde   13
Ring opp igjen   1, 16, 31, 33
Ringemodus   43
Ringetonelydstyrke   39
Ringetonetype (alarm)   38
Romovervåkning   42
R-type   43
S
Send melding en gang til   23
Send ny SMS   19
Send SMS (fra telefonbok)   28
Servicekodeinnstillinger   46
Sikkerhet   44
Sile anrop   51
SIM-kort, kopier telefonbok   30
Slett alt (anropslogg)   32
Slett alt (telefonsvarer)   50
Slett anropsloggoppføring   32
Slett en oppføring (telefonbok)   29
Slett en SMS   22, 23, 24
SMS-senter og SMS-innstillinger   25
SMS-tone   40
Søketast   4
Spill   47
Spill av meldinger (telefonsvarer)   49
Språk, menyer   14, 38
Standard SMS-senter   25
Standardinnstillinger   45, 54
Store/små bokstaver   18
Svar på en SMS   21
Svar på et anrop   1, 16
T
Tastaturlås   2, 14
Taster telefonsvarer (bare DECT 727)   48
Tastetone   40
Tegn   3
Telefonbok   26
Telefonsvarer (bare DECT 727)   48
Telefonsvarerinnstillinger   50
Tilbakestill   45
Tilgangskode fjernkontroll (telefonsvarer)   52
Tone (anropsmodus)   43
U
Utboks   22
Utfør anrop   1, 16, 17, 28, 31, 33
Utgående meldinger   50, 52
Utkastmappe   24
V
Valg av talespråk (bare DECT 727)   44
Veksle mellom anrop   35
Velge land/operatør   14
Viderekople anrop    46
Vis anropslogg   31
Vis SMS   20
Vis telefonbok   27

* Funksjoner avhengig av
landet du befinner deg i 
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