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1

Innholdet i esken

A

3

Koble til
Koble til basestasjonen
●

Strømforsyning
●

ELLER

●

●

Håndett
CD 130

ELLER

Håndett
CD 135

- +

Basestastjon
CD 130 eller CD 135

Telefonledning

ELLER
Rask
brukerveiledning

Brukerhåndbok
CD 130 eller CD 135

Garanti

A

Installer

Bruk alltid de oppladbare batteriene.
Sett i batteriene

B

Lad opp håndsettet i
24 timer

For å svare på et anrop

Trykk

Trykk

og slå nummeret.

.

TIPS: Du kan forhåndvelge nummeret før du tar linjen.
Under en samtale, trykk

to ganger for å aktivere håndsettets høytaler.

For å justere lydstyrken til øredelen under et anrop
Trykk Opp eller Ned

ør å øke eller redusere lydstyrken.

1.Trykk

og trykk Ned

2.Trykk

, HÅNDSETTLYD vises.

3.Trykk

og rull Ned

4.Trykk

, melodien spilles.

5.Trykk Opp eller Ned
6.Trykk

I multipakk-sett finner du ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger,
telefonledninger og batterier.

Bruk alltid kabler og batterier
levert sammen med telefonen.

For å utføre et anrop

For å stille inn håndsettets ringemelodi

2

+ -

Oppladbare
batterier

Sett kabelen til strømforsyningen i kontakten under
basestasjonen
Sett telefonledningen i
kontakten under basestasjonen.
Koble strømforsyningen til
strømnettet.
Sett telefonledningen i
telefonkontakten på veggen.

Klar, ferdig - ring

for å gå til PERS. INNST..

for å gå til RINGEMELODIE.

for å bla gjennom listen med melodier.

for å bekrefte valget ditt.

For å lagre navn & nummer i telefonboken
1. I hvilemodus, trykk
For å stille inn dato og klokkeslett
1.Trykk
2.Trykk Ned
3.Trykk

.
for å gå til KLOKKE/ALARM.
for å vise DATO & TID.

4.Trykk

og skriv inn aktuell dato.

5.Trykk
klokkeslett.

og skriv inn aktuelt

6. Trykk
innstillingene.

for å bekrefte

, TELEFONBOK vises.

2.Trykk

, TILFØY NR. vises.

3.Trykk

, ENTER NAVN vises.

4. Skriv inn navnet og trykk
5. Skriv inn nummeret og trykk

, ENTER NUMBER vises..
for å lagre nummeret.

3111 285 28501
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For å stille inn eller endre innstillingene for alarmklokken
1.Trykk

og trykk Ned

2.Trykk
3.Trykk

og trykk Ned
,

rull

for å gå til KLOKKE/ALARM.
for å gå til STILL ALARM.

for å velge AV eller PÅ ÉN GANG eller

Feilsøking
Se i brukerhåndboken for en utførlig oversikt.
Problem
●

Ingen summetone.

●
●

PÅ DAGLIG.
4.Trykk

Tips

for å bekrefte.

●

Dårlig lydkvalitet.

●

●

Ingen tegn på displayet.

●

Hvis du velger PÅ ÉN GANG eller PÅ DAGLIG:
Skriv inn tiden og trykk

for å bekrefte.

●

TIPS: Når alarmen ringer kan du trykke på en knapp for å stoppe alarmen.
●

For å gi et håndsett nytt navn
1.Trykk

og trykk Ned

Ingen identifisering av anrop, dårlig
tilkoblingskvalitet med bredbånd
DSL Internett.

●

●

for å gå til PERS. INNST..
●

2.Trykk

og trykk Ned

for å gå til HÅNDSETTNAVN.

Kontroller tilkoblingen.
Benytt telefonledningen levert
sammen med telefonen.
Plasser basestasjonen minst en
meter fra elektroniske apparater.
Kontroller at produktet er
plugget i.
Lad opp batteriene.
Kontroller at du har et DSL-filter
plugget direkte på hver telefonkontakt i huset.
Kontroller at modem og telefon
er plugget i korrekt filterspor
(en spesifikk for hver).
Filteret kan være defekte, erstatt
og prøv igjen.

Velkommen

Hurtig brukerveiledning
1

Koble til

2

Installer

3

Klar, ferdig - ring

3.Trykk
og skriv inn navnet (for å skrive inn tekst, se
brukerhåndboken).
4.Trykk

for å bekrefte.

Høre på nye meldinger på telefonsvareren
Når nye meldinger er lagret på telefonsvareren blinker tegnet
på
håndsettets display, og LED-et på CD 135-basen blinker.
Trykk
på håndsettet. Avspillingen av den nyeste meldingen starter.
TIP: For mer informasjon om telefonsvarerens
funksjoner, se brukerhåndboken CD 135.

Trenger du mer hjelp?
Brukerhåndbok
Se brukerhåndboken som fulgte med CD 130 eller CD 135.
Online hjelp
www.p4c.philips.com

philips

