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Vad finns i lådan

CD140/CD145 
Handenhet

CD145 Basstation Strömadapter för 
basstationen

Strömsladd

2 x AAA  
Uppladdningsbara 

batterier

Bruksanvisning för 
CD140 eller CD145

Snabbstartsin-
struktioner

Garantibevis

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. Du kanske finner att 
strömadaptern ligger i förpackningslådan. I så fall måste du ansluta strömadaptern till 
sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I satser med flera handenheter hittar du flera handenheter, laddare med  
strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

CD140

CD140 Basstation
ELLER

 VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.



1 Anslut
Koppla in basstationen

1. Anslut strömsladden till uttaget under basstationen

2. Anslut telefonkabeln till uttaget under basstationen

3. Anslut den andra änden av telefonkabeln, om nödvändigt tillsammans med en 
adapter, i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömuttaget

2 Installation
Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

Anpassa din telefon
1. Tryck  och de tillgängliga landskoderna blinkar.

2. Tryck  ett flertal gånger för att hitta din önskade landskod. (Se Tabell över 
landsinställningar)

3. Tryck  och din telefon är anpassad enligt din valda landskod.

Stoppa i batterier Ladda handenheten i 24 timmar

1 2

Anslut 
strömsladden

Anslut 
telefonka-
beln till 
telejacket

3



Ställ Tiden
1. Tryck 
2. Tryck 
3. Skriv tiden (HH-MM) i  

24-timmarsformat
4. Tryck  för att spara dina inställningar

Uppringning
Tryck  och slå numret
ELLER
Slå numret och tryck 
Svara på samtal
När telefonen ringer, tryck  .
Avsluta ett samtal
Tryck 

3 Använd

Tabell över landsinställningar
Kod Land * Språk på 

förinställt 
svarsmed-
delande

* Svarsmedde-
lande finns 
tillgängligt 
på;

01 Tyskland Tyska 1 – Tyska
2 – Turkiska02 Österrike Tyska

03 Turkiet Turkiska

04 Storbitannien Engelska 1 – Engelska

05 Irland Engelska

06 Frankrike Franska 1 – Franska
2 – Italienska
3 – Portugisiska
4 – Grekiska
5 – Spanska

07 Italien Italienska

08 Portugal Portugisiska

09 Grekland Grekiska

10 Spanien Spanska

11-1 Schweiz Tyska 1 – Franska
2 – Tyska
3 – Italienska
4 – Engelska

11-2 Schweiz Franska

11-3 Schweiz Italienska

12 Frankrike Franska

13 Holland Holländska 1 – Holländska
2 – Franska
3 – Tyska
4 – Engelska

14-1 Belgien Holländska

14-2 Belgien Franska

Kod Land * Språk på 
förinställt 
svarsmed-
delande

* Svarsmedde-
lande finns 
tillgängligt 
på;

15 Sverige Svenska 1 – Svenska
2 – Norska
3 – Finska
4 – Danska

16 Norge Norska

17 Finland Finska

18 Danmark Danska

21 Rumänien Rumänska 1 – Rumänska
2 – Polska
3 – Tjeckiska
4 – Ungerska
5 – Engelska

22 Polen Polska

23 Tjeckien Tjeckiska

24 Ungern Ungerska

25 Slovakien Tjeckiska

26 Slovenien Engelska

27 Kroatien Engelska

28 Bulgarien Engelska

29 Serbien Engelska

30 Singapore Engelska 1 – Engelska
2 – Bahasa31 Indonesien Engelska

32 Malaysia Engelska

35 Australien Engelska

36 Nya Zeeland Engelska

39 Brasilien Brasilianska 1 – Brasilianska
2 – Spanska40 Mexico Spanska

* Detta gäller bara CD145. För mera information om att ändra språket på svarsmeddelandet, se avsnitt 5.6.5 i 
handboken för CD145.



Lyssna på nya meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (gäller bara 
CD145)

Tryck  på basstationen för att slå på telefonsvararen, lysdioden tänds

Tryck  igen för att stänga av telefonsvararen, lysdioden släcks

Tryck  på basstationen, uppspelning av det äldsta av nya meddelanden börjar

Tryck  för att hoppa över gällande meddelande och spela upp det nästa

Tryck  för att gå tillbaka till föregående meddelande om du trycker knappen 
inom en sekund av nuvarande uppspelning

Tryck  för att åter spela upp gällande meddelande om knappen trycks mer än en 
sekund efter gällande uppspelning

Tryck  för att öka eller  för att minska högtalarvolymen under det att 
meddelandet spelas upp

Tryck  för att radera gällande meddelande

Se bruksanvisningen för CD145 för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner

Spara ett nummer i telefonboken
1.  Tryck 
2.  Tryck  och minnesnummer 0 visas
3.  Tryck  ett flertal gånger för att välja ett minnesnummer mellan 0 och 19
4.  Skriv in telefonnumret. Skriver du fel telefonnummer, tryck  för att radera en 

siffra
5.  Tryck  för att spara numret

Välj ringmelodi
1.  Tryck 
2.  Tryck  och den gällande ringmelodin spelas
3.  Tryck en av knapparna  till  för att välja en ringmelodi
4.  Tryck  för att spara dina inställningar

Justera ljudvolymen i hörluren
1. Tryck 
2.  Tryck  och den gällande ljudvolymen för hörluren visas
3.  Tryck  (låg),  (mellan) eller  (hög) för att välja den ljudvolym du vill 

ha
4.  Tryck  för att spara dina inställningar



Felsökning
För mera information, se bruksanvisningen som levererades med din CD140 
eller CD145.

Problem Lösning

• Ingen linjeton • Kontrollera anslutningarna

  • Ladda batterierna i minst 24 timmar

  • Använd den medlevererade telefonkabeln

• Dålig ljudkvalitet • Flytta dig närmare basstationen

  • Flytta basstationen minst en meter bort från 
elektronisk utrustning

• Ikonen  blinkar • Registrera handenheten på basstationen

  • Flytta dig närmare basstationen

• Handenhetens bildskärm  • Försök igen genom att koppla loss och åter  
 visar ingenting  ansluta basstationens strömförsörjning och  
   därefter följa proceduren att registrera en  
   handenhet

  • Se till att de två medlevererade uppladdningsbara 
batterierna har stoppats in i batterifacket

  • Se till att de medlevererade batterierna är laddade

• Nummerpresentationen  • Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag 
 fungerar inte

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Titta i den bruksanvisning som kom med din CD140 eller CD145.

Hjälp på nätet
www.philips.com/support

3111 285 32572
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