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Vigtige sikkerhedsinstruktioner
•	Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske 

data.
•	 Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.

•	Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en 
forkert type batteri.

•	 Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. (Se 
online-brugervejledningen)

1 Tilslut
Tilslut basestationen

1 Slut hver ende af 
strømadapteren til:
•	DC-indgangsstikket 

på bagsiden af 
basestationen

•	 stikkontakten på 
væggen.

2 Slut hver ende af 
ledningen til:
•	 telefonstikket 

på bagsiden af 
basestationen

•	 telefonstikket på 
væggen.

Kun	for	versioner	med	flere	håndsæt:
3 Slut hver ende af strømadapteren til:
•	DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen
•	 stikkontakten på væggen.

I et opkald I inaktiv tilstand I menu
MENU/OK Åbn menuen med valgmuligheder Åbn menuen med valgmuligheder Bekræft valg
REDIAL/C Åbn genopkaldsliste Åbn genopkaldsliste Annuller handling

Øg lydstyrken Åbn telefonbogen Rul opad

Mindsk lydstyrken Åbn opkaldsloggen Rul nedad

Foretag og modtag opkald
Afslut opkald Slå håndsæt til/fra (tryk og hold) Afslut menu/handling

Slå mikrofonlyden fra/til.
Genopkaldstast*
*afhænger af netværket

 / Juster højttalerlydstyrken.
•	Når du lytter til 

beskederne, skal du 
trykke for at lytte 
til beskeden fra 
begyndelsen.

•	 I løbet af det første 
sekund af den 
aktuelle besked skal 
du trykke for at lytte 
til den forrige besked. 

•	 Slet de aktuelle beskeder.
•	 Slet alle beskeder (tryk 

og hold nede).
Spring til næste besked. 
Tænd/sluk for 
telefonsvareren.
Start/stop for lytning til de 
optagede beskeder.
•	 Find håndsæt. 
•	Registrer yderligere 

håndsæt.

 
 
Viser	forbindelsen	mellem	håndsættet	og	baseenheden.	Jo	flere	
søjler der vises, jo bedre er forbindelsen. 

Det indikerer et modtaget opkald i opkaldsloggen.
Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.

Blinker, når der er et nyt mistet opkald. Lyser konstant, når du 
gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et 
opkald.

Ringetonen er slået fra.
Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny besked. Lyser konstant, når 
telefonsvareren er slået til.
Hvis du bruger en stemmepostboks fra din udbyder, blinker 
dette ikon, når der er en ny meddelelse. 
Lyser, når stemmemeddelelserne allerede vises i opkaldsloggen.
Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmemeddelelse.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.
Vises, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker 
lydstyrken.
Der	er	flere	cifre	til	højre.	Tryk	på	REDIAL/C for at læse.

 /

Højttaler

MENU/OK
REDIAL/C

Ørestykke

Mikrofon



2 Kom godt i gang
Konfigurer din telefon Oplad telefonen

Oplad i 8 timer

1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af 
batterilågen, inden du påbegynder opladning.

2 Når du bruger telefonen første gang, vises en 
velkomstmeddelelse (afhængigt af land).

3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
4 Indstil dato og klokkeslæt.
•	Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på 

/ -tasten for at vælge [AM] eller [pM].

Anbring håndsættet i basestationen for at oplade det. Når 
håndsættet placeres korrekt på basestationen, hører du en 
dockinglyd.

 » Håndsættet begynder at lade op.

Bemærk
•	Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet
Ikon Beskrivelser

Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, 
angiver bjælkerne batteriniveauet (fra fuld til lav).
Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, 
blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en 
alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal 
genoplades.



3 Nyd det
Opkald
•	 Foretag et opkald ved at trykke på  og taste 

telefonnummeret.
•	 Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
•	Afslut opkaldet ved at trykke på .

Lydstyrke for øretelefon
Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Telefonbog
Tilføj post
1 Vælg MENU/OK og derefter [TELEfONbOg] > 

[TILføj Ny]. Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
2 Indtast navnet, og tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
3 Indtast nummeret, og tryk derefter på MENU/OK for at 

bekræfte.
Opkald fra telefonbogen
1 Tryk på  eller tryk på MENU/OK > [TELEfONbOg] > 

[SE] for at få adgang til telefonbogslisten.
2 Vælg en kontakt.
3 Tryk på  for at foretage opkaldet.
Direkte adgang til hukommelsen
Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op 
til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem 
inde i inaktiv tilstand.
Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til 
henholdsvis [1_TELEfONSv.] (nummeret til telefonsvareren) 
og [2_INfO SvC] (nummeret til informationslinjen) til din 
tjenesteudbyder (afhænger af netværket).

Opkaldslog
1 Tryk på , og vælg en post.
Sådan foretager du et opkald
2 Tryk på .
Se flere oplysninger
2 Tryk på MENU/OK.
3 Vælg [SE].
Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen
2 Tryk på MENU/OK.
3 Vælg [gEM NUMMER].
4 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
5 Indtast navnet.
6 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
7 Tryk på MENU/OK for at gemme.
Sådan sletter du en opkaldspost
2 Tryk på MENU/OK.
3 Vælg [SLET] eller [SLET ALLE].
4 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Genopkaldsliste
1 Tryk på REDIAL/C, og vælg en post.
Sådan foretager du et opkald
2 Tryk på .
Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen
2 Tryk på MENU/OK.
3 Vælg [gEM NUMMER].
4 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
5 Indtast navnet.
6 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
7 Tryk på MENU/OK for at gemme.
Sådan sletter du en opkaldspost
2 Tryk på MENU/OK.
3 Vælg [SLET] eller [SLET ALLE].
4 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun CD195)
1 Tryk på MENU/OK > [TLfSvARER] > [MEDDELELSE], 

og tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
2 Vælg [bESvAR KUN] eller [OpTAg OgSå], og tryk 

derefter på OK/MENU for at bekræfte.
3 Vælg [OpTAg Ny], tryk derefter på OK/MENU for at 

bekræfte.
4 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
5 Tryk på MENU/OK for at stoppe optagelsen.

 » Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på 
håndsættet.

Registrer håndsæt
Du	kan	registrere	flere	håndsæt	på	basestationen.	Der	kan	
registreres op til 4 håndsæt på basestationen.
1 Tryk på MENU/OK på håndsættet.
2 Vælg [TjENESTER] > [REgISTRER], og tryk derefter på 

MENU/OK for at bekræfte.
3 Indtast system-PIN (0000). 
4 Tryk på MENU/OK for at bekræfte PIN-koden.
5 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.

 » Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger
Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.
1 Tryk på MENU/OK.
2 Vælg [TjENESTER] > [NULSTIL], og tryk derefter på 

MENU/OK for at bekræfte.
 » Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.

3 Tryk på MENU/OK for at bekræfte.
 » Alle indstillinger nulstilles.



Tekniske data
Batteri
•	CORUN: 

2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
•	GPI: 

2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
•	 BYD: 

2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
•	 SANIK: 

2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
Adapter
Base og oplader: 
•	 Philips: SSW-1920EU-2: 

Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA
•	 Philips: S003PV0600050: 

Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA

Bemærk
•	Du	kan	installere	et	DSL-filter	(digital	subscriber	line)	for	at	

undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-
interferens.

•	Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at 
CD190/195 overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se 
verensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Ofte stillede spørgsmål
Ingen signalbjælke vises på skærmen
•	Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på 

basestationen.
•	Hvis håndsættet viser [AfMELDT], skal du placere 

håndsættet på baseenheden, indtil signalbjælken vises
Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndsæt på 
basestationen, hvad gør jeg så?
Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsæt, 
og prøv igen.
Ingen ringetone
•	 Kontroller dine telefonforbindelser.
•	Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på 

basestationen.
Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad 
gør jeg?
Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke 
af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret 
indstillingerne.
Skærmen virker ikke
•	 Sørg for, at batterierne er ladet op.
•	 Sørg for, at der er forbindelse til strøm og telefon.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.
•	 Sørg for, at batterierne er sat rigtigt i.
•	 Sørg for, at håndsættet er placeret korrekt i opladeren. 

Batteriikonet bevæger sig under opladning.
•	 Sørg for, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet 

er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
•	Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble 

strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
•	 Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.
Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)
•	Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på 

basestationen.
•	Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i 

nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
•	 Telefonen	befinder	sig	på	et	sted	med	tykke	vægge.	Flyt	

basestationen væk fra disse.
Håndsættet ringer ikke.
Sørg for, at håndsættets ringetone er aktiveret.
Vis nummer-funktionen fungerer ikke.
•	 Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
•	Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke 

tilgængelige.

Velkommen til Philips
Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?
Brugervejledning/online-hjælp
www.philips.com/support

Når et produkt er forsynet med 
dette symbol med en overkrydset 
affaldsspand på hjul, betyder det, 
at produktet er omfattet af EU-direktiv 
2002/96/EC.
Reproduktion helt eller delvist er forbudt 
uden skriftligt samtykke fra indehaveren 
af ophavsretten. Varemærkerne tilhører 
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de 
respektive ejere.
Alle rettigheder forbeholdes.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 

QSG_CD190-195
21_DA_V3.0

WK13044

 0168


