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Din säkerhet
Innan du installerar din CD 2350 läs noga igenom följande information:

Strömförsörjning
> Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-

växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950. Vid 
strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.

Telefonanslutning
> Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston. 
> Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att 

du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att 
modemet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje). 

Behöver du hjälp?
Mer information om felsökning och FAQ:

Hjälp online: www.p4c.philips.com

Felsökning: sida 16 och sida 17

Varning!  Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna 
EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är 
genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära 
apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt. 

Viktig information

www.p4c.philips.com
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En CD 2350 handenhet 

2 AAA 
uppladdningsbara  

batterier

 En nätdel

235CD 2350

En användarhandbok En garanti

Batterilock Laddar
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Att installera och byta ut batterierna i 
handenheten
1. Placera 2 uppladdningsbara NiMH AAA-batterier (bifogade), med 

överensstämmande polaritet, i handenhetens batterifack.

2. Skjut batterilocket på plats.

3. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren och ladda 
batterierna i 24 timmar före första användning. Handenheten kan 
bli upphettad under den allra första uppladdningen. Detta är 
normalt.
Vid första användningen kan det dröja några minuter innan 
symbolerna syns på displayen.

      Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd med en CD 230 
eller CD 235 basstation
Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När 
gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För 
att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Varning för låg batterispänning
En varningssignal för låg batterispänning (medan luren är lyft) informerar om att 
handenheten behöver laddas upp. Om detta förekommer under ett samtal kan det hända 
att samtalet snart bryts.

En tom batteri-ikon  visar att batterierna behöver laddas upp. Placera handenheten på 
basenheten eller på laddaren för att ladda upp batterierna. En handenhet som når en 
mycket låg batterispänningsnivå försätts i viloläge och visar LÅG BATTERI  på skärmen.

Batteriets livslängd 
under konversation

Batteriets livslängd i 
standby-läge Inomhus räckvidd Utomhus räckvidd

Upp till 10 timmar Upp till 120 timmar Upp till 50 meter Upp till 300 meter

Obs! Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter 
inom begränsad livscykel och användning.

OBS! Använd enbart uppladdningsbara batterier. För användning enbart med 
uppladdningsbara batterier, PHILIPS size AAA 1.2 V 650 mAh. För användning enbart 
med ström SUNSTRONG, MODELL VD090015D för laddaren.
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Registrera din handenhet
Du måste registrera din handenhet om EJ REGISTR visas på displayen eller om du vill 
registrera den i en annan basenhet.
Registrera i en CD 230 eller CD 235 bas:

1. Tryck på .
Om din handenhet visar EJ REGISTR, gå  till punkt 5.

2. Välj AVAN INST och tryck på .
3. Välj REGISTRERING och tryck på .

4. Innan du matar in PIN-koden, tryck på SÖKER-knappen  på basen och håll den 
nere i 4 sekunder. Basen är nu i registreringsläge.

5. Mata in basens PIN-kod (standard: 0000) och tryck på .
6. Välj en basstation genom att använda sifferknapparna 1, 2, 3 och 4. En blinkande siffra 

visar att det basnumret redan är taget. 
Handenhetens beteckning, registreringsnummer och klockan visas på displayen. 
Om registreringen misslyckats:
- återkopplas handenheten till sin ursprungliga basenhet eller så
- visas SOEK BAS om den förlorat länken till sin ursprungliga bas eller 
- visas EJ REGISTR om det är den första registreringen.
Följ proceduren och försök på nytt.

Meny användning
Från viloläget trycker du  för att öppna menyn. 

Använd NAVIGERINGSKNAPPARNA  för att gå upp och ner 
i menylistan. 

Tryck snabbtangenten   för att bekräfta ditt val.

Tryck snabbtangenten   för att gå ur menyn eller gå 
tillbaka till föregående menynivå.

Om du trycker på  kommer telefonen helt enkelt att ta bort 
all programmering och återgå till viloläge. 

Obs: För att registrera och använda din CD 2350 handenhet med en 
GAP standardbasstation av annan konstruktion, följ proceduren i tillverkarens 
anvisningar.
7
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*Varning: Handsfree-aktiveringen kan 
medföra en plötslig ökning av volymen 
i hörluren. Håll inte handenheten för 
nära örat.

Handenhet CD 2350

 

CD 2350 Handenhet
1 Hörlur
2 Display, ikoner se sida 9
3 Meny och OK-knapp

- Används för att öppna menyer.
- Används för att välja meny.
- Används för att bekräfta en funktion.

4 Tyst, Back- och Återuppringnings-
knapp
- Används för att växla mellan 

samtalsdetaljer (namn/nummer eller 
datum/tid).

- Används för att öppna återuppringningslista.
- Används för att slå senast ringda nummer.
- Används i samtalsläge för att sätta 

handenhetens mikrofon tyst/tyst av. 
- Används i redigeringsläge för att ta bort 

sista tecken eller siffra.
5 Samtalslista & Bläddra upp-knapp

- Används för att öppna samtalslista.
- Används för att bläddra upp bland data.
- Används för att höja ring- och 

mottagarvolym. 
6 Telefonboks- & Rulla ner-knapp.

- Används för att öppna telefonboken.
- Används för att rulla ner data.
- Används för att sänka ring- och 

mottagarvolym. 
7 Avsluta och Utgångsknapp

- Används för att avsluta ett samtal.
- Används för att gå ut ur menyerna.

8 Samtals- och R-knapp
- Används för att ringa upp och ta emot 

samtal.
- Används för att slå det valda numret i 

telefonboksläge, återuppringnings- och 
samtalslista.

- Används för att skicka blinksignal.
9 Fyrkant #, Ringsignal av och 

Paus-knapp
- Används för infoga fyrkant #.
- Används för att mata in en paus (P) när du 

slår ett nummer.
- Används för att slå ringsignalen på/av. 

10 Stjärna & Knapplås
- Används för att låsa knappsatsen.

11 Intercom och Konferensknapp
- Används för att ringa internsamtal.
- Används för att starta 3-vägskonferens.

12 Mikrofon
13 Högtalar-knapp*

- Används för att slå högtalaren på/av.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
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Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på 
displayen.

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan 
visas på displayens rubrik.

Visar aktuell batterinivå. Rullar under laddning.

Telefonen är på. Den blinkar under uppringning.

Det finns ett nytt röstmeddelande i din nätbrevlåda (abonnemang krävs).

Det finns en ny CID-kontakt eller samtalslistans poster gås igenom.

Telefonbokens register gås igenom.

Väckarklockan är på.

Högtalaren är på.

Ringsignalen är avslagen.

Handenheten är länkad till basen.

Tryck för att bekräfta val eller funktion.

Fler menyoptioner är tillgängliga uppåt.

Fler menyoptioner är tillgängliga nedåt.

Tryck för att gå till föregående skärmsida.
Tryck för att radera tecken och siffror.

Det finns fler siffror till höger.

Ikoner på handenhetens display
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Ring någon i huset
Du kan ringa till någon i huset genom att använda internfunktionen på din telefon. 
Ring ett internsamtal: 

1. Tryck på .

2. Tryck UPP/NER  för att välja den handenhet du vill ringa och tryck OK . 

3. Tryck  eller sätt handenheten i hållaren för att avsluta samtalet.

PreDial - förberedd internuppringning
Med PreDial-funktionen kan du se och redigera handenhetens nummer på displayen innan 
du slår det.
1. Mata in numret på handenheten du vill ringa.

2. Tryck på .

Om ett externt samtal kommer in medan du är i ett internt samtal, syns numret om du 
har abonnerat på nummerpresentationstjänsten. 

1. Tryck på  för att avsluta internsamtalet.  

2. Tryck på  för att ta det externa samtalet.

Ring någon i huset medan du pratar i telefonen 
Medan ett externt samtal pågår är det möjligt att sätta detta samtal på väntelista och ringa 
ett samtal (informationssamtal) till någon i huset.  
Genomför ett informationssamtal medan ett externt samtal pågår: 

1. Tryck på .

2. Tryck UPP/NER  för att välja handenheten du vill ringa och tryck OK . 
Vänta på att den andra handenheten svarar.  

Obs: Du behöver minst 2 handenheter för att kunna använda funktionerna i detta 
avsnitt.

Obs: Du kan också mata in numret på handenheten du vill ringa. Det tutar 
upptaget om den andra handenheten inte är tillgänglig.
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När den andra handenheten har svarat kan du trycka på  flera gånger för att växla 
mellan det externa och det interna samtalet.  

Vidarekoppla ditt samtal till en annan 
handenhet
Under ett externt samtal, 

1. Tryck på .
2. Mata in numret på handenheten du vill ringa och tryck OK.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar. 

4. När den andra handenheten har svarat, tryck på  eller sätt handenheten i 
hållaren. Det externa samtalet vidarekopplas.

Genomför ett konferenssamtal med 3 deltagare
Du kan bjuda in en annan handenhet att delta i ett externt samtal. 
Under ett externt samtal, 

1. Tryck på .

2. Tryck UPP/NER  för att välja den handenhet du vill ringa och tryck OK .
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.  

4. När den andra handenheten har svarat, tryck och håll ner .
Du är nu i en telefonkonferens.

Under telefonkonferensen,

1. Tryck på  för att låta externsamtalet vänta medan du talar internt med den 
andra handenheten.

2. Tryck länge på  för att återupprätta telefonkonferensen. 

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck igen på  för att avbryta 
uppringningen och återgå till det externa samtalet. 

Obs: Om du avslutar samtalet innan den andra handenheten svarar så bryts det 
externa samtalet. Även om någon handenhet lägger på under en telefonkonferens 
är den andra handenheten fortfarande uppkopplad med externsamtalet. 
11
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Klocka och alarminställning
Ställ klockan
Tiden visas i displayen i viloläge.

1. Tryck på .
2. Välj KLOCKA/ALARM och tryck OK .
3. Välj TID och tryck OK .
4. Välj INST KLOCKA och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
5. Redigera tiden med hjälp av sifferknapparna och bekräfta med OK.

Ställ alarmtiden
1. Tryck på .
2. Välj KLOCKA/ALARM och tryck OK .
3. Välj INST ALARM och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj TILL eller AV och tryck OK. Om du väljer TILL fortsätt med punkt 5.
5. Mata in alarmtiden med hjälp av sifferknapparna och tryck OK för att bekräfta.

Alarmet ringer i 1 minut. Tryck  för att stänga av väckarklockan.

Välj väckarklockans ringmelodi
1. Tryck på .
2. Välj KLOCKA/ALARM och tryck OK .
3. Välj ALARMTON  och tryck OK.
4. Välj MELODI och tryck OK . Den aktuella melodin spelas.
5. Välj önskad melodi och tryck OK för att bekräfta.

Välj väckarklockans ringvolym
1. Tryck på .
2. Välj KLOCKA/ALARM och tryck OK .
3. Välj ALARMTON  och tryck OK.
4. Välj VOLYM och tryck OK. Den aktuella volymnivån visas.

5. Tryck UPP/NER  för att höja/sänka volymnivån och bekräfta med OK.
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Gör din handenhets display mer personlig 
Namnge din telefon 
Du kan ge din handenhet ett annat namn. Om du använder fler än en handenhet, kan du 
ge varje handenhet ett eget namn. 
Handenhetens namn kan vara max 10 tecken långt och sammansatt av tecknen A-Z, 0-9, 
och mellanslag. 

1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj HE NAMN  och tryck OK. Det aktuella namnet på handenheten visas. 
4. Redigera handenhetens namn och tryck på OK för att bekräfta. 

Ställ in handenhets språk
Din handenhet levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din handenhets språk 
kommer menyerna att visas på det valda språket.

1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj SPRAK och tryck OK. Det aktuella språket visas. 
4. Välj det önskade språket och bekräfta med OK.

Belysningen
LCD och sifferknapparna tänds när handenheten används. 

1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj BELYST och tryck på OK. Den aktuella inställningen visas. 
4. Välj TILL eller AV och bekräfta med OK. 

Autosvar
Autosvar innebär bekvämligheten att svara bara genom att ta luren ur hållaren eller 
laddaren. Du behöver inte trycka på SAMTALS-knappen.

1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj AUTOSVAR och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj TILL eller AV och bekräfta med OK.
13



SE Gör din handenhet mer personlig 
14

Gör handenhets ljud mer personligt
Det är möjligt att ge varje handenhet en egen melodi med varierande volymnivåer. 

Välj din handenhets egen ringmelodi 
1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj HE TON och tryck OK.
4. Välj MELODI och tryck OK . Den aktuella melodin visas.
5. Välj den önskade melodin och bekräfta med OK. 

Ställ in handenhetens ringvolym
1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj HE TON och tryck OK.
4. Välj HE VOL och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.

5. Tryck UPP/NER  för att höja/sänka volymnivån.
6. Bekräfta med OK .

Genväg för att slå handenhetens ringmeny på/av
Du kan använda denna genväg för att slå på/av handenhetens ringmeny. 

Tryck länge på .

Slå på/av knapptonerna
Knapptoner är ljud som handenheten ger ifrån sig vid varje knapptryckning.

1. Tryck på .
2. Välj PERSONL INST och tryck OK.
3. Välj HE TON och tryck OK.
4. Välj KNAPPTON  och tryck OK. Den aktuella inställningen visas. 
5. Välj TILL eller AV och bekräfta med OK. 

Obs:  visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Handenheten kommer 
inte att ge något ljud ifrån sig vid inkommande samtal. 



SEGör din handenhet mer personlig 
Registering a handset
Om du av misstag avregistrerat en handenhet kan den registreras om igen. 
Ytterligare handenheter måste vara registrerade i basen innan de kan användas (se sida 7).

Avregistrera en handenhet
En handenhet kan avregistrera en annan handenhet i samma basstation, den kan inte 
avregistrera sig själv.

1. Tryck på .
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj RADERA HE och tryck OK.
4. Välj handenheten du vill avregistrera och tryck OK .
5. Mata in basens PIN (standard 0000) och bekräfta med OK .

Reset

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon.

1. Tryck på .
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj RESET och tryck OK.
4. Mata in basens PIN och bekräfta med OK.

Knapplås
Knappsatsen kan låsas för att förhindra att knapparna aktiveras ofrivilligt. 
När knappsatsen är låst kan du ändå fortfarande svara på inkommande samtal genom att 

trycka på  . Under ett samtal är knappsatsen aktiv. När samtalet är avslutat är 
knappsatsen låst igen. 
Lås/lås upp knappsatsen

Tryck länge på  för att låsa/låsa upp knappsatsen.
När den är låst syns KNAPPLÅS på displayen.

Obs: För att avregistrera din CD 2350 handenhet från en basstation av annan 
konstruktion, följ proceduren i tillverkarens anvisningar. Om du lämnar din 
handenhet på service måste du avregistrera den från din basstation innan du 
lämnar den till verkstan. Minst en registrerad handenhet måste vara kvar i basen. 

Varning: Återställning/reset fungerar enbart om handenheten är registrerad i en 
CD 230 eller CD 235 basstation. Notera att efter en återställning/reset raderas 
alla de personliga inställningarna, medan din telefonbok och posterna i 
samtalslistan förblir oförändrade.
15
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PROBLEM MÖJLIG ORSAK HJÄLP

Batteriikonen förändras ej 
när telefonluren sitter i 
basstationen.

• Dålig kontakt.

• Smutsiga kontakter.

• Batteriet är fullt.

• Rucka på telefonluren 
något.

• Rengör kontakterna med 
alkoholfuktad trasa.

• Behöver inte laddas.

Ingen kopplingston. • Handenheten är inte 
registrerad till 
basstationen.

• Ingen strömtillförsel.

• Batterierna är för svaga.

• Telefonluren är för långt 
ifrån basstationen.

• Fel kabel.

• Linjeadaptern (vid behov) 
är inte kopplad till 
ledningssladden.

• Registrera handenheten 
till basstationen (sida 7).

• Kontrollera 
anslutningarna. Sätt på 
telefonen: koppla ur och 
koppla tillbaka.

• Ladda batterierna minst 
24 timmar.

• Gå närmare basstationen.

• Försäkra Dig om att du 
använder kablarna som 
levererats med lådan.

• Anslut linjeadaptern (vid 
behov) till ledningssladden.

Ingen ringning. • Ringningen är avkopplad.

• Ingen strömtillförsel.

• Kontrollera att 
handenhetens ringmeny 
är påslagen (sida 14).

• Kontrollera att adaptern 
och telefonsladden är 
ordentligt anslutna. 

Symbolen för räckvidden 
syns inte.

• Ingen strömtillförsel.
• Telefonluren är för långt 

från basstationen.

• Kontrollera anslutningarna.
• Gå närmare basstationen.

Symbolen för räckvidden   
blinkar.

• Handenheten är inte 
registrerad till 
basstationen.

• Registrera handenheten 
till basstationen (sida 7).

Störande ljud i ledningen. • För långt avstånd till 
basstationen.

• Basstationen står för nära 
elektriska apparater, 
armerade väggar eller 
metalldörrar.

• Flytta närmare 
basstationen.

• Byt plats för basstationen 
(ju högre upp, desto 
bättre).
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Om ovanstående lösningar inte hjälper, slå då av strömmen både till handenheten och till 
basen. Vänta i 15 minuter och försök på nytt.  

Det går inte att registrera 
handenheten. 

• Registreringen har 
misslyckats, försök igen.

• Max antal lurar har 
nåtts (4 handenheter med 
basstationen CD 230 eller 
CD 235).

• Basstationen är redan 
upptagen av annan lur 
(t.ex. telefonbok).

• Vid användning av en 
CD 230 eller CD 235 
basstation: Kontrollera 
att SÖK-knappen har 
varit tryckt i 4 sekunder 
innan du trycker på 
OK -knappen.

• Vid användning av en 
annan basstation: Följ 
proceduren i tillverkarens 
anvisningar. 

• Dra ur basstationens 
nätkontakt och anslut den 
igen.

• Ta bort och sätt tillbaka 
handenhetens batteri.

• Följ registrerings-
anvisningarna för 
telefonlur (sida 7).

• Avregistrera en telefonlur 
(sida 15).

• Vänta tills basstationen 
är fri.

Störande ljud i radio 
eller TV.

• Basstationen eller 
nätdelen står för nära 
andra elektriska 
apparater.

• Flytta nätdelen eller 
basstationen så långt bort 
som möjligt.

Ikonen för tomt batteri 
visas strax efter att 
batterierna laddats. 

• Dåliga batterier. • Byt ut de gamla 
batterierna mot nya 
(använd bara 
återuppladddningsbara 
batterier). 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK HJÄLP
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Säkerhetsinformation
Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall 
något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet
Härmed intygar PHILIPS att denna CD 2350 står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. 
Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på 
förpackningen.
Konformitetsförklaringen finns på www.p4c.philips.com.

Säkerhetsanvisningar
Låt inte telefonluren komma i kontakt med vätskor. Utsätt ej produkten för extrema 
temperaturer, t ex i närheten av en het radiator eller spis eller i en het bil. Plocka aldrig 
isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga 
spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter 
och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp 
än den som levereras: explosionsrisk.
VARNING: Metallföremål kan fastna om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.

Miljöskydd
Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall 
lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avfallshantering
Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter. 
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för 
att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, 
återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.
Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, 
som kan återvinnas och återanvändas.
Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.
Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller 
elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:
Använd en av de följande saneringsoptionerna:
1. Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och 

tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till 

återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enligt med kraven i WEEE-direktivet.
Philips har märkt batterier / ackumulatorer och förpackningar med 
standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.

Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

www.p4c.philips.com
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