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Veiledning for hurtigstart
Høre på nye meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun CD 145)

Trykk på  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren, LED-en lyser

Trykk på  igjen for å slå av telefonsvareren, LED-en slokkner

Trykk på  på basestasjonen, avspillingen av den eldste av nye meldinger starter på basestasjonen, avspillingen av den eldste av nye meldinger starter

Trykk på  for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen

Trykk på  for å gå tilbake til forrige meldingen hvis den blir trykket på i løpet av 
ett sekund under den aktuelle avspillingen

Trykk på  for å gjenta den aktuelle meldingen hvis den blir trykket på i løpet av 
ett sekund under den aktuelle avspillingen

Trykk på  for å høye  eller dempe høytalervolum under avspillingen av 
meldingen

Trykk på  for å slette den aktuelle meldingen

Se i CD 145 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer

Troubleshooting
For mer informasjon, se i brukerhåndboken som blir levert sammen med din 
CD140 eller CD145.
Problem Løsning  

• Ingen summetone • Sjekk tilkoblinger

  • Lad batteriene i minst 24 timer

  • Bruk telefonkabel som ble levert

• Dårlig lydkvalitet • Beveg deg mot basestasjonen

  • Flytt basestasjonen i minst en meter bort fra 
elektriske anvendelser

• Tegnet  blinker • Registrer håndsettet på basestasjonen

  • Beveg deg mot basestasjonen

• LCD-en til håndsettet viser  • Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble 
 ingenting  strømforsyningen til basestasjonen og følg 
   prosedyren for å registrere et håndsett

  • Forsikre deg om at de to gjenoppladbare batterier 
er satt inn i batterirommet

  • Forsikre deg om at de leverte batterier er ladet

• Anropslinjeidentifi kasjons  • Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør
 (CLI) tjeneste virker ikke

Trenger hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhådboken som blir levert sammen med din CD140 eller CD145.

Online hjelp
www.philips.com/support

Tabell over landsinnstillinger
Kode Land * Stand-

ardmessige 
utgående 
meldings- 
språk

* Tilgjengelige 
språk for 
utgående 
meldinger

01 Tyskland Tysk 1 – Tysk
2 – Turkisk02 Østerrike Tysk

03 Turkie Turkisk

04 UK Engelsk 1 – Engelsk

05 Irland Engelsk

06 Frankrike Fransk 1 – Fransk
2 – Italiensk
3 – Portugisisk
4 – Gresk
5 – Spansk

07 Italia Italiensk

08 Portugal Portugisisk

09 Grekenland Gresk

10 Spania Spansk

11-1 Sveits Tysk 1 – Fransk
2 – Tysk
3 – Italiensk
4 – Engelsk

11-2 Sveits Fransk

11-3 Sveits Italiensk

12 Frankrike Fransk

13 Holland Hollandsk 1 – Hollandsk
2 – Fransk
3 – Tysk
4 – Engelsk

14-1 Belgia Hollandsk

14-2 Belgia Fransk

Kode Land * Stand-
ardmessige 
utgående 
meldings- 
språk

* Tilgjengelige 
språk for 
utgående 
meldinger

15 Sverige Svensk 1 – Svensk
2 – Norsk
3 – Finsk
4 – Dansk

16 Norge Norsk

17 Finland Finsk

18 Danmark Dansk

21 Romania Romensk 1 – Romensk
2 – Polsk
3 – Tsjekkisk
4 – Ungarsk
5 – Engelsk

22 Polen Polsk

23 Tsjekkisk Tsjekkisk

24 Ungarn Ungarsk

25 Slovakia Tsjekkisk

26 Slovenia Engelsk

27 Kroatia Engelsk

28 Bulgaria Engelsk

29 Serbia Engelsk

30 Singapore Engelsk 1 – Engelsk
2 – Bahasa31 Indonesia Engelsk

32 Malaysia Engelsk

35 Australia Engelsk

36 Nyseland Engelsk

39 Brasil Brasiliansk 1 – Brasiliansk
2 – Spansk40 Mexico Spansk

* Dette gjelder kun for CD 145. For mer informasjon om forandring av språket for utgående meldinger, se 
avsnitt 5.6.5 i brukerhåndboken for CD 145. 3111 285 32591



Å lagre et nummer i telefonboken
1.  Trykk på 

2.  Trykk på  og minnenummeret 0 blir vist

3.  Trykk på  gjentatte ganger for å velge et annet minnenummer fra 0 til 19

4.  Slå inn telefonnummeret. Hvis du slå inn feil nummer, trykk på  for å slette 
en siffer

5.  Trykk på  for å lagre innstillingen

Innstill ringemelodi
1.  Trykk på 

2.  Trykk på  og den aktuelle ringemelodien blir vist

3.  Trykk på en av siffretastene  frem til  for å velge ønsket ringemelodi

4.  Trykk på  for å lagre innstillingen

Innstill volum for øretelefonen
1.  Trykk på 

2.  Trykk på  og den aktuelle volumen for øretelefonen blir vist

3.  Trykk på  (lav),  (medium) or  (høy) for å velge ønsket volum for 
øretelefonen din

4.  Trykk på  for å lagre innstillingen

Utføre et anrop
Trykk på  og slå nummeret

ELLER

Slå nummeret og trykk på 
Svare på et anrop
Når telefonen ringer, trykk på .
Avslutte et anrop
Trykk på 

3 NytHva er i esken

CD140/CD145 
Håndsett

CD145 
Basestasjon

Strømforsyningsenheten 
for basestasjon

Linjekabel

2 x AAA 
oppladbare 
batterier

CD140 eller CD145 
Brukerhåndbok

Veiledning for 
hurtigstart

Garanti

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren fi nner du 
i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler 
linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med fl ere håndsett fi nner du en eller fl ere håndsett, ladeapparater med 
strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

 VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.VARSEL

CD140

1 Koble
Koble basestasjonen

1.  Sett pluggen til strømkabelen inn i kontakten under basestasjonen

2.  Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten under basestasjonen

3.  Koble den andre enden av linjekabelen sammen med linjeadapteren om 
nødvendig og deretter til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen 
til stikk-kontakten

Konfi gurer din telefon
1.  Trykk på  og den tilgjengelige landskoden blinker.

2.  Hold på å trykke  for å skrolle til din landskode. (Se neste side.)

3.  Trykk på  og din telefon er konfi gurert i samsvar med dit utvalgte landskode.

1 2

Koble Koble 
strømforsy-strømforsy-
ningenningen

Tilkoble Tilkoble 
linjeka-linjeka-
belen til belen til 
telfonkon-telfonkon-
taktentakten

CD140 Basestasjon
ELLER

2 Instaler
Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

Sett inn batterier Lad håndsett i 24 timer
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