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1

Innehåll i förpackningen

A

Anslutning
Anslut basstationen
●

●

●

ELLER

ELLER

Handenhet
CD 135

Basstation
CD 130 eller CD 135

- +

Handbok
CD 130 eller CD 135

2
Garanti

A

Installation

Använd alltid uppladdningsbara batterier.
Sätt i batterierna

B

Ladda handenheten i
24 timmar

och slå numret.

Tryck

.

TIPS: du kan slå numret innan du tar linjen.
Tryck 2 gånger
för att aktivera handenhetens högtalare.

Anpassa hörlurens ljudvolym under uppkoppling
Tryck Upp eller Ner

för att höja eller sänka volymen.

1. Tryck

och tryck Ner

2. Tryck

, HE RINGTON visas.

3. Tryck

och rulla Ner

4. Tryck

, melodin spelas upp.

5. Tryck Upp eller Ner
6. Tryck

I förpackningar med multihandenhet finns ytterligare handenheter,
laddningsanordningar, telefonkablar och batterier.

Använd alltid de kablar
och batterier som bifogas
telefonen.

Tryck

Svara

Inställning av handenhetens ringmelodi

+ -

Uppladdningsbara Snabb startguide
batterier

●

Anslut nätdelen till uttaget på
basstationens undersida.
Anslut telefonkabeln till
uttaget på basstationens
undersida.
Anslut nätdelen till elnätet.
Anslut telefonkabeln till
telefonuttaget.

Telefonkabel

ELLER

Med nöje

Telefonera

Nätdel

Handenhet
CD 130

3

för att nå DIN INSTÄLLN.

för att nå RINGMELODI.

för att bläddra i melodilistan.

för att bekräfta ditt val.

Spara namn & nummer i telefonboken
1. I viloläge, tryck
2. Tryck

,TILLÄGG NR visas.

och skriv in aktuellt datum.

3. Tryck

,SKRIV NAMN visas.

och skriv in aktuell tid.

4. Skriv namn och tryck

för att bekräfta inställningarna.

5. Mata in numret och tryck

Inställning av datum och tid
1. Tryck
2. Tryck Ner
3. Tryck

.

4. Tryck
för att nå KLOCKA/ALARM. 5. Tryck
för att visa DATUM & TID.

6. Tryck

TELEFONBOK visas.

, SKRIV IN NR. visas.
för att spara numret.

3111 285 28481
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Ställa eller ändra väckarklockan
1. Tryck

och tryck Ner

för att nå KLOCKA/ALARM.

2. Tryck

och tryck Ner

för att nå STÄLLD ALARM.

3. Tryck

,

rulla

och välj AV eller GENAST eller

Problemlösningar
Se handboken för omfattande översikt.
Problem
●

Ingen rington.

för att bekräfta.

●
●

DAGLIGEN.
4. Tryck

Tips

●

Dålig ljudkvalitet.

●

●

Ingen symbol på displayen.

●

Om du väljer GENAST eller DAGLIGEN:
Mata in tiden och tryck

för att bekräfta.

●

TIPS: Tryck en godtycklig knapp när väckarklockan ringer för att stänga av.
●

Ge handenheten nytt namn

Ingen nummerpresentation, dålig
uppkopplingskvalitet med
bredband DSL Internet.

●

●

1.Tryck

och tryck Ner

för att nå DIN INSTÄLLN.

2.Tryck

och tryck Ner

för att nå HE NAMN.

3.Tryck

och skriv in namnet (textinmatning, se handbok).

4.Tryck

för att bekräfta.

Lyssna av nya meddelanden på svararen
Om nya meddelanden finns inspelade på svararen blinkar ikonen
på handenhetens display och LED på basstationen CD 135 lyser.
Tryck

på handenheten. Det senaste meddelandet spelas upp.

TIPS: För detaljer om svararens funktioner, se handbok CD 135.

●

Kolla anslutningarna.
Använd telefonkabeln ur
förpackningen.
Försök att placera basstationen
minst en meter från elektriska
apparater.
Kolla att produkten är ansluten.
Ladda om batterierna.
Kolla om du har ett direktanslutet
DSL-filter till varje telefonuttag i
huset.
Kolla om modemet och telefonen
är anslutna i rätt filteröppning
(en speciell för vardera).
Filtren kan vara skadade, ersätt
och gör ett nytt test.

Välkommen
Snabb startguide
1

Anslutning

2

Installation

3

Med nöje

Mer hjälp?
Handbok
Läs den bifogade användarhandboken för CD 130 eller CD 135.
Hjälp online
www.p4c.philips.com
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