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Denne telefonen er utstyrt med de siste teknologiske nyvinninger slik at bruken av apparatet blir
lettere og behageligere for brukeren.

SIKKERHET

Bruken av dette produktet er i alle land underlagt godkjennelsen fra de kompetente myndigheter.
Teksten for denne godkjennelsen finnes på etiketten på baksiden av telefonbasen.

-merket på dette produktet betyr at telefonen er i samsvar med de tekniske bestemmelser som
gjelder ved godkjennelsesdatoen (inkludert bestemmelsene for brukersikkerhet og
elektromagnetiske forstyrrelser) i henhold til direktivene 73/23/EØF, 89/336/EØF,
91/263/EØF og 93/68/EØF.
�Unngå enhver kontakt med væsker og flytende stoffer.
�For å unngå risiko for elektriske støt, må du ikke åpne verken telefonen eller basen.

Reparasjoner må utføres ved vår service-avdeling.
�La ikke metallgjenstander (nøkler, metallspenner, smykker, osv.) komme i kontakt med

ladekontaktene eller batteripolene.

ELEKTRISK TILKOPLING

Dette produktet er laget for å fungere med 230 V enfaset vekselstrøm, og kan ikke brukes på IT-
installasjoner slik det er definert i standarden EN 60-950.
Nettets strømtilførsel er klassifisert i sikkerhetskategorien for farlige spenninger slik det er
definert i standarden EN 60-950.
Spenningstilførselen til dette apparatet blir først fullstendig brutt når strømledningen koples fra
kontakten. Kontakten må befinne seg i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.
For å være helt sikker på å kunne foreta oppringninger i tilfelle strømbrudd, anbefales det å bruke
dette apparatet i tillegg til en annen telefon som ikke er koplet til lysnettet. 
Dersom det skulle oppstå strømbrudd, brytes den samtalen som pågår. Innstillingene av dato og
klokkeslett vil også mest sannsynlig forsvinne.

TELENETT-TILKOPLING

Den elektriske spenningen på telenettet er i overensstemmelse med TRT-3-klassifikasjonen
(Spenning på telekommunikasjonsnett) slik det er definert i standarden EN 60-950.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Denne telefonen er blitt produsert ved en ISO 14001-sertifisert fabrikk, som er den internasjonale
normen for miljøbehandlingssystemer.
Denne telefonen har også dratt fordel av Philips EcoDesign-program, som er et økologisk
utformingsprogram for et produkt, hvor det forholdet produktet kommer til å ha til miljøet i
løpet av sin levetid spiller en viktig rolle.
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INSTALLASJON

VALG AV BASENS PLASS
For å redusere risikoen for interferens, bør du unngå å plassere basen mindre enn 1 m fra andre
elektroniske apparater (telefon, TV, datamaskin, osv.) Basen må plasseres på en rett overflate.
Unngå å plassere basen:

- i et rom med mye fuktighet,
- i nærheten av en varmekilde,
- i nærheten av hindringer, som f. eks. tykke vegger eller metallstrukturer.

INNLEGGING/UTSKIFTING AV BATTERIER

Telefonen får strømtilførsel via 2 oppladbare AAA/R6-
batterier. Dersom de må skiftes ut, bør du erstatte dem
med batterier av typen PHILIPS R6 NC-P eller Saft
RC6.
1 ð Skyv batteridekselet nedover ved å trykke øverst

på dekselet.
2 ð Sett batteriene på plass. Batteripolenes retning må

respekteres.
3 ð Sett dekselet på plass igjen.

Batteriene inneholder NiMh, og må fjernes i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for behandling av avfall.
Det må ikke brukes uoppladbare batterier. Produsenten frasier seg ethvert
ansvar dersom disse anbefalingene ikke blir respektert.

TILKOPLING AV TELEFONEN

På baksiden av basen:
1ðKople strømtilførselsblokkens ledning til basen, og sett den

deretter i stikkontakten.
2ðKople telefonledningen til basen, og sett den deretter i

stikkontakten.
ðLegg telefonen på basen, og lad opp batteriene i minst 12 timer.

Bruk kun de ledningene som leveres med apparatet.

MONTERING AV FARGEKLIPSEN
1ðLegg feiltilkoplingsanordningen inn i rommet som er forutsett

til dette.
2ðTrykk hardt på klipsene (i pilens retning) helt til de låses.
3ðFor å fjerne fargeklipsen, kan du trekke i den i høyde med

�Philips � -merket.

3

1 2

NiMh

nor6120.qxd  12/11/99 10:30  Page 3



BESKRIVELSE

TELEFONENS DISPLAY

4

Numeriske
tegn

Telefonens
funksjoner

Lyser

Blinker

Lyser

Blinker

Lyser

Lyser
Blinker
Lyser

Blinker

Lyser

Slukket

Blinker

Batteriet er ladet.

Svakt batteri.

Lading av telefonen pågår.

Programmeringen er aktivert.
Venter på svar fra basen
(dersom telefonen er tilknyttet basen).
Bruk av telefonlisten pågår
(konsultering, programmering).
Ekstern samtale pågår.
Innkommende eksternt anrop.
Intern samtale pågår.
Innkommende internt anrop.
Telefonen befinner seg i mottakelsesmodus
(koplet til basen).
Telefonen befinner seg utenfor basens rekkevidde.
Basens strømtilførsel er avslått.

Telefonen er ikke registrert ved basen.

SYMBOL STATUS DETALJERT BESKRIVELSE
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BESKRIVELSE

LED'ENE PÅ TELEFONEN

Basen er utstyrt med en grønn LED.
- Denne lyser når basen får strømtilførsel.
- Denne blinker:

. ved innkommende anrop,

. når telefonen er opptatt.
- Denne er slukket når basen ikke får strømtilførsel.

LYDSIGNALER

Telefonen gir fra seg:
- 1 kort pipelyd = når det trykkes på en tast.
- 1 lang pipelyd = når radioforbindelse mellom basen og telefonen ikke er mulig, eller 

når det er oppstått andre problemer (feil manipulering).
= angir at telefonen må lades opp.

- 2 pipelyder = når telefonen plasseres på basen.
= bekreftelse av den programmeringen som er blitt utført.

- 3 pipelyder = beskjed til brukeren om å fortsette prosedyren i løpet av 
programmeringsfasen.

5
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66

BRUK

Philips-telefonen er en GAP-sertifisert telefon. Allikevel kan vi ikke garantere samspillevnen med
alle andre DECT-produkter som produseres av andre fabrikanter.
Du kan knytte 4 telefoner til 1 base, og 1 telefon til 2 baser.

RINGE

Samtalens varighet vises.
SVARE

Samtalens varighet vises.

GJENTA SIST SLÅTTE NUMMER (GJENTA)

* Det sist slåtte nummeret vises, og oppringningen foretas.

LAGRE ET NUMMER UNDER SOS-TASTEN

For å slå SOS-nummeret, trykk på tasten + . Nummeret slås automatisk.

ð ð ð

ð ð ð

ð ð ð

Løft av røret Snakk Legg på røret

Slå
telefonnummeret

Løft av røret Snakk Legg på røretTelefonen ringer

Trykk på Gjenta-tasten* Snakk Legg på røretLøft av røret

ð ð
Tast

nummeret til
abonnenten

ð
Programmering Trykk Bekreft
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BRUK

JUSTERE VOLUMET I HØRERØRET
Telefonens telefonrør er utstyrt med et hørerør som man kan justere volumet i (3 nivåer).
Under en samtale:

Svakt Middels

Høyt

FORETA/OVERFØRE ET EKSTERNT ANROP
Mens en ekstern samtale pågår:
Hvis du ikke har en ekstra telefon, kan du ved å trykke på tasten sette abonnenten på hold
med ventemusikk.

Aktiver Abonnenten settes på hold Gjenoppta samtalen
med ventemusikk

Hvis du har flere telefoner registrert på samme base, kan du ved å trykke på tasten overføre
den eksterne samtalen til en annen telefon.

På telefon nr. 1* Alle de andre Løft av eller legg på
telefonene ringer** røret på en annen telefon

* Abonnenten hører ventemusikk.
** Hvis du ikke får svar, trykk en gang til på tasten , og du kommer tilbake til den eksterne 

samtalen.
For å initialisere et internt anrop, trykk på tasten , løft av røret på en annen telefon eller legg
på røret med tasten .
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BRUK

LAGRE ET NUMMER I TELEFONLISTEN
Du kan lagre 10 telefonnumre i telefonlisten. Ved hjelp av denne funksjonen kan du slå
automatisk de telefonnumrene som du ringer regelmessig.

* Dette tallet tilsvarer det tallet telefonnummeret er lagret under i telefonlisten.
Dersom telefon ikke gir fra seg to pipelyder, må du gjenta hele lagringsprosedyren.

RINGE ET NUMMER I TELEFONLISTEN

8

ð ð

Velg et tall*
fra 

ð �Pipelyder� ð

Slå det
nummeret

som
skal lagres

ð
Bekreft

til

ð ð ð Nummeret slås
Tallet for det lagrede

telefonnummeret

til 

Løft av røret Telefonliste

Programmering Telefonliste
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PROGRAMMERING
Telefonen har programmerbare funksjoner. For å endre parametrene, se tabellen nedenfor.
Dersom det skulle oppstå strømbrudd, vil allikevel ikke programmeringene dine bli slettet.
Programmeringen bekreftes med pipelyder (kun dersom denne programmeringen endres).

9

FUNKSJON TASTEKOMBINASJONER BEMERKNINGER

LYDFUNKSJONER

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

u Telefonens ringelyder

u Volum på telefonens ringelyd

u Volum i hørerøret

Valg nr. 1

Valg nr. 2

Valg nr. 3

Lavt

Middels

Høyt

Lavt

Middels

Høyt
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PROGRAMMERING

FUNKSJON TASTEKOMBINASJONER BEMERKNINGER

10

AVANSERTE FUNKSJONER

+ + +
Offentlig
telefonnett

u Valg av nett-type
(standardkonfigurasjon: offentlig
nett)

+ + +

+ + +

+ + +

Nett som skal
velges når telefonen
er koplet til en
privat telefonsentral

u PABX 1*

u PABX 2*

u PABX 3*

Kort Flash

Langt Flash

u Parametrering av tasten 

(til bruk bak en PABX)

+ + +

+ + +

Ingen pause

Pause etter det første
sifferet som slås

u Innlegging av automatisk pause
(til bruk bak en PABX)

+ + +

+ + +

* For å velge en PABX, må du muligens foreta flere innstillinger.
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PROGRAMMERING

Utstyret er i henhold til rådsdirektiv 99/303/EF godkjent for tilkopling til det offentlige
telefonnett. På grunn av forskjeller mellom de offentlige telefonnettene i  forskjellige land, gir
godkjennelsen ikke i seg selv noen garanti for at utstyret fungerer korrekt på samtlige
nettermineringspunkt. Hvis det skulle oppstå problemer i forbindelse  med bruken av utstyret,
bør i første omgang utstyrsleverandøren kontaktes.

11

FUNKSJON TASTEKOMBINASJONER BEMERKNINGER

+ + Kode ∆ +u Tilknytning av denne telefonen

+ + Kode ∆ +u Annullering av denne telefonen *

+ + Kode ∆ +u Annullering av de andre telefonene *

Koden ∆ er angitt
på etiketten på
undersiden av basen
(4 siffer).

For apparater av andre merker eller andre modeller enn modellen , se brukerhåndboken
for den hovedbasen som brukes.

ANNULERING/TILKNYTNING AV EN TELEFON TIL EN BASE

Før du registrerer en telefon, må du kople fra hovedbasens strømtilførselsblokk, og kople den
til igjen.

* Når denne prosedyren er utført, er det ikke lenger mulig å foreta eller svare på anrop fra denne 
(disse) telefonen(e).
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EVENTUELLE PROBLEMER MED TELEFONEN

Tabellen nedenfor tar for seg eventuelle problemer som du kan støte på i forbindelse med bruken

av telefonen Philips .

12

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING

LED'en på basen lyser ikke. Basen er ikke korrekt tilkoplet eller
det er oppstått et strømbrudd.

Sjekk tilkoplingene.

Lydsignalet når telefonen legges
på basen høres ikke.

u Ikke ordentlig kontakt på
ladekontaktene.

u Ladekontaktene er skitne.

u Løft opp og legg telefonen på
igjen.

u Rengjør med en ren og tørr fille.

Du får ikke summetonen. u Hovedbasen er ikke koplet riktig
til telefonlinjen.

u Sjekk tilkoplingene.

u Telefonens batteri er utladet. u Legg telefonen på basen, og vent
minst 12 timer.

u Du er for langt fra basen. u Gå nærmere basen.

Du får ikke summetonen selv
om telefonen har ligget på
basen i minst 12 timer.

Batteriet er utbrukt. Henvend deg til din Philips-
forhandler for anskaffelse av nye
batterier.

Dersom ingen av de foreslåtte
løsningene har hjulpet.

Kople fra basen og kople den
deretter til igjen.

u Telefonen er ikke knyttet til
basen.

u Knytt telefonen til basen
(se side 11).
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