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Bruksanvisning

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.



SE Välkomstbilden
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Innan din CD 235 tas i bruk måste den konfigureras så att den är inställd på det land där den används. Sätt 
i batterierna (se sida 8). Efter några minuters laddning visas välkomstbilden visas välkomstbilden med ett 
animerat välkomstmeddelande på flera språk.

1. Tryck valfri knapp för att stoppa animeringen.

2. Tryck UPP/NER  för att bläddra igenom de olika länderna och välja önskat land.

3. Tryck på mjukknappen  OK för att bekräfta valet av land.
Du kommer strax att höra en bekräftelseton. 

Din telefon är nu klar för användning.

Om du ska konfigurera CD 235 igen, se sida 26.

Obs! Om  BACK trycks visar handenheten bildskärmen med landurvalet igen.

VARNING! Det är bara språket i handenheten som uppdateras om det inte finns någon länk till 
basenheten. 
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Din säkerhet
Innan du installerar din CD 235 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: se sida 36

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
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*Obs! I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till 
ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla först denna linjeadapter till ledningskabeln innan 
du sätter i den i vägguttaget.

Obs! I förpackningarna CD 235 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, 
laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Paketet innehåller

235

En CD 235 handenhet En CD 235 basstation

En användarhandbok Snabb startguide En garanti

 En nätdel En telefonsladd *

2 AAA uppladdningsbara 
batterier

Batterilock
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Handenhet och Basstation
CD 235 Handenhet
1 Hörlur
2 Display, ikoner se sida 7
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.

*Varning: Handsfree-aktiveringen kan medföra en 
plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte 
handenheten för nära örat.

Basstation CD 235

1 Sökknapp
Används för registrering.
Används för att söka handenhet(er).

För detaljer angående alla andra knappar som gäller
telefonsvararens funktion se “Telefonsvarare”, sida 30.
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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.

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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Installera basstation
Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når. 
För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och 
elsladden i basstationen. 
1. Anslut basadapterns utkontakt till adapteruttaget på baksidan av 

basenheten och sedan basadaptern till eluttaget i väggen. 

2. Anslut telefonsladden till telefonuttaget på baksidan av basenheten och 
till telefonjacket i väggen.

3. Om du har köpt en flerkomponentprodukt, levereras varje extra 
handenhet med en laddare och en laddaradapter. Anslut laddaradapterns 
nätverkskontakt till adapteruttaget på undersidan av laddaren. 
Anslut laddaradaptern till eluttaget i väggen. 

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.

Garantin gäller inte för batterier eller andra komponenter med begränsad 
hållbarhet eller som utsätts för slitage.

1 2

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.

Varning! Använd endast medföljande anslutningskabel annars får 
man ingen uppkopplingston.
Kontrollera att nätdelen och telefonsladden är anslutna till rätt 
uttag. Felaktiga anslutningar kan skada apparaterna. 

Varning! Basstationen måste alltid vara kopplad till 
elnätsanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid 
återuppladdningsbara batterier.
8
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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.

 Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd
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.

GAP-standarden garanterar att alla DECTTM- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller 
standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation CD 235 motsvarar GAP-kraven, 
dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp 
telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation 
använder en telefonlur av annat märke än CD 235.

Att registrera och använda Din CD 235 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först 
proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sida 25.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för CD 235, placera basstationen i 
registreringsläge (sida 25), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

DECTTM är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

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

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

Krav enligt GAP-standard
9
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Du måste registrera din handenhet om EJ REGISTR visas på displayen eller om du vill registrera den i en 
annan basenhet. Du kan registrera upp till 4 handenheter i en och samma bas och du kan registrera samma 
handenhet i fyra olika baser. 

Registrera din handenhet: 

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 
tills en registreringssignal ljuder. Basen är nu i registreringsläge. (Om basen är komplett och inte kan anta 
fler handenheter kommer den istället att sända ut en refuseringston. Se “Avregistrera en handenhet”, 
sida 26 för att ta bort en aktuellt registrerad handenhet.)

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. 

Du hör en bekräftelseton om registreringen utförts. Om registreringen inte gått igenom följer du proceduren 
en gång till och försöker igen. 

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.

Meny användning
10
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Din telefon erbjuder en stor mängd olika funktioner och egenskaper som finns grupperade i menyerna. 

* Egenskap beroende på land, dessa menyer finns inte tillgängliga i alla länder. 

TFNBOK

REDIGERA

RADERA

RAD ALLA

LAEGGA TILL

KLOCKA/ALARM

INST ALARM

ALARMTON

TID

TILL/AV

MELODI

INST KLOCKA

VOLYM

PERSONL INST

HE NAMN

HE TON MELODI MELODI 1 - 10

HE VOL NIVA 1-5/AV

KNAPPTON TILL/AV

AUTOSVAR TILL/AV

SpråklistaSPRAK

BELYST TILL/AV

AVAN INST R-KNAPP

LAND*

R-KNAPP 1/2

BARNVAKT TILL/AV

VAELJ BAS AUTO/BAS 1

AENDRA PIN

RADERA HE

RESET

REGISTRERING PIN BAS 1/2/3/4

HANDENHET 1/2/3/4

Mata in PIN

PIN

LAND 1 - 8

SVARARE

AENDRA KOD

SPRAK*

RINGFORDR

Mata in KOD

Välj Språk

TIDSPAR/RINGSIGNAL 2 - 7

Menystruktur
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Du kan skriva in namnen i telefonboksanteckningarna tecken för tecken genom att trycka på motsvarande 
knapp så många gånger som behövs för att nå önskad bokstav.

Tryck snabbtangenten   under märket  för att ta bort ett tecken.

För att skriva "Peter" : 

Tryck  1 gång  : P

Tryck  2 gånger : PE

Tryck  1 gång  : PET

Tryck  2 gånger : PETE

Tryck  3 gånger : PETER 

I viloläge visar CD 235 displayen olika informationer:

• den aktuella batterinivån  och räckvidden ,
• handenhetens namn och aktuell tid,

• nya samtal ,

• nya röstmeddelanden ,

• och väckarklockan  om den är aktiverad. 

Knappar Tillhörande knappsats
1 [mellanslag] 1 < > 
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ o

Viloläge

Mata in text eller nummer
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Ring ett samtal
1. Tryck på  och vänta på signalton. 
2. Slå numret du vill ringa upp. Numret visas på displayen och rings upp. 

Samtalstid
Samtalstiden visar längden på ditt nuvarande samtal på displayen. Den visas i minuter och sekunder (MM-SS) 
under den första timmen.  Efter detta, visas samtalstiden i timmar och minuter (TT-MM). 

Samtal med PreDial-Funktion 
Med predial-funktionen kan du se och redigera numret du ringer på displayen innan du slår numret. 

1. Slå in numret som du vill ringa. 
Numret syns på displayen. Numret kan ha upp till 20 siffror. 

2. Tryck .

Åter ringa det senast slagna numret
Med off-hook (lyft lur) återuppringning kan du ringa det senast slagna numret. 

1. Tryck .

2. Tryck .

Ringa via återuppringningslistan
Din telefon lagrar de senaste 5 numren du ringt. Endast de 20 första siffrorna per nummer lagras.
För att ringa ett av de 5 senast ringda numren

1. Tryck . Det senast ringda numret syns.

2. Tryck UPP/NER  och välj numret du vill ringa.

Om namnet och numret är tillgängliga, tryck  för att växla mellan dem.

3. Tryck .

 Obs: Om du flyttar dig för långt från basenheten under ett samtal kommer din telefon att avge en 

varningston och  blinkar. Du måste flytta dig närmare basenheten annars kommer ditt samtal att avbrytas.

 Obs: Om telefonens batterier börjar bli svaga under ett samtal hör du en varningston. Du måste ladda 
handenheten så snart som möjligt annars kopplas telefonen av på grund av batteribrist. Ett samtal bryts 
när handenheten placeras i basenheten eller laddaren. 

Obs: Tryck  för att ta bort felaktig siffra.
Långt tryck på #-knappen för en paus. Det syns ett P.
13
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Uppringning via telefonbok

1. Tryck NER  för direkt tillgång till telefonboken.

2. Tryck UPP/NER  för att söka posten du vill ringa upp.

3. Tryck .

Avsluta ett samtal

Tryck på  eller sätt handenheten i basen eller laddaren.

Svara på ett samtal
När du tar emot ett samtal ringer telefonen och  blinkar på displayen. 

Tryck  och svara.

Svara handsfree
Egenskapen handsfree innebär att du kan svara och samtala utan att hålla i luren. Den tillåter också att andra i 
rummet kan delta i samtalet.

Tryck  för att koppla högtalaren på/av under ett samtal.

Samtal pågår
Justera lurens volym
Du höja eller sänka volymen på uppringarens röst under ett samtal. Välj mellan 3 volymer.

Tryck UPP/NER  för att ställa in volymen i luren eller högtalaren.

Obs: Obs: Du kan använda sifferknapparna och hoppa direkt till posten som börjar med samma bokstav 
som på knappen. Tryck t ex på 2 för att komma till posterna som börjar med A.

Om numret består av fler än 12 siffror kan du trycka på  för att se siffror utanför rutan. 

Tryck på  för att se de första 12 siffrorna igen.

Obs: Om nummerpresentationen registreras (abonnemang krävs) syns  och informationen visas på 

skärmen. När telefonen ringer kan du trycka på  för att koppla av ringsignalen för detta 
inkommande samtal. 

Obs:  visas och indikerar att högtalaren är på.

Varning! Aktiveras egenskapen handsfree kan det medföra att volymnivån i högtalaren blir mycket hög. 
Håll då inte luren för nära örat.
14
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Tyst mikrofon
Under ett samtal kan du prata privat med någon utan att uppringaren hör det.

Tryck  för koppla mikrofonen tyst/tyst av under ett samtal.

TYST visas och indikerar att samtalet är tyst.

Kedjeuppringning
Du kan ringa upp ett nummer ur telefonboken även efter att du tagit linjen. Och det finns ingen gräns för hur 
många gånger kedjeuppringningen används.

1. Tryck på NER  i 2 sekunder.

2. Tryck på UPP/NER  för att rulla genom telefonbokens poster eller använd sifferknapparna för att 
hoppa direkt till posten som börjar med motsvarande bokstav som på knappen. 

3. Tryck på .

R-funktion
Du kan använda R-funktionen för att ringa eller ta emot ett andra samtal. Abonnera på denna tjänst hos din 
lokala tjänsteleverantör och ta reda på detaljerna angående tjänsten. 

Ring ett andra samtal 

1. Tryck på  för att sätta ett pågående samtal på väntelista. Du hör en signalton. 

2. Slå numret för ditt andra samtal, det rings upp. 

3. När det andra samtalet besvaras kan du trycka på  för att växla mellan de 2 samtalen. 

Svara på ett andra samtal 
Om ett samtal kommer in medan ett samtal pågår, kan du svara utan att avsluta det pågående samtalet. 
Telefonen avger ett kort och återkommande pip under samtalet och indikerar ett annat inkommande samtal. 

1. Tryck på  för att sätta det pågående samtalet på väntelista och prata med den andra uppringaren. 
Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten visas identiteten på denna andra uppringaren på 
displayen. 

2. Med upprepade tryckningar på  kan du växla mellan dessa 2 samtal. 

Obs: Om du vill lämna kedjeuppringningen trycker du bara på NER  i 2 sekunder igen.
15



SE Telefonbok

CD235_SE_3111 285 29021.book  Seite 16  Donnerstag, 9. März 2006  10:29 10
Du kan använda din telefonbok till att hantera dina kontakter. Om du har flera handenheter har varje enhet sin 
egen telefonbok.

Öppna/gå igenom telefonboken 
Din telefonbok kan lagra upp till 50 poster. Varje post kan lagra ett namn på upp till 12 bokstäver och ett 
nummer på upp till 20 siffror.

1. Tryck NER  för en direkt tillgång till telefonboken. 

2. Tryck UPP/NER  för att rulla genom posterna
ELLER
så kan du använda sifferknapparna för att direkt hoppa till posten som börjar med motsvarande bokstav 
på knappen i fråga. 

Lägg till en post i telefonboken

1. Tryck .
2. Välj TFNBOK och tryck OK.
3. Välj LAEGGA TILL och tryck OK.
4. Använd sifferknapparna för att mata in namnet.

5. Tryck OK för att bekräfta namnet.

6. Mata in telefonnumret.
7. Tryck OK för att spara numret.

Obs: Tryck  en gång för att mata in ett mellanslag. Tryck  för att ta bort felaktig bokstav.

Obs: Du kan inte spara ett namn som redan existerar i telefonboken. Redigera namnet och försök igen. 

Obs: Upprepa stegen 3 till 7 om du vill lägga till en ytterligare post. 
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Redigera en telefonbokspost

1. Tryck på .
2. Välj TFNBOK och tryck OK.
3. Välj REDIGERA och tryck OK.

4. Tryck UPP/NER  för att söka den post du vill redigera eller använd sifferknapparna och hoppa 

direkt till posten som börjar med motsvarande bokstäver på knappen i fråga.
5. Tryck på OK för att välja posten och redigera namnet.
6. Tryck på OK och bekräfta namnändringen och redigera numret.
7. Tryck på OK och bekräfta nummerändringen. 

Radera en telefonbokspost

1. Tryck på .
2. Välj TFNBOK och tryck OK.
3. Välj RADERA och tryck OK.
4. Sök posten du vill radera.
5. Tryck på OK för att välja posten.
6. Tryck på OK och bekräfta.

Radera alla telefonboksposter
Istället för att radera post för post har du möjligheten att radera hela telefonboken.

1. Tryck på .
2. Välj TFNBOK och tryck OK.
3. Välj RAD ALLA och tryck OK.
4. Tryck OK igen och bekräfta.

Note : Upprepa stegen 3 till 7 om du vill lägga till en ytterligare post. 

Note : Upprepa stegen 3 till 6 för att radera vidare poster.

VARNING: De raderade posterna kan inte hämtas tillbaka.
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Nummerpresentation CID
Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten lagrar din telefon automatiskt de senaste 20 inkommande 
samtalen. Varje förteckning lagrar ett namn på upp till 12 bokstäver och ett nummer på upp till 20 siffror. 

Om du har flera handenheter har varje enhet sin egen samtalslista.

Ordningsföljd på displayen 
Om uppringarens namn finns tillgängligt kommer de första 12 tecknen att visas liksom tiden då samtalet 
anländer. Om namnet inte finns tillgängligt kommer de första 12 siffrorna i uppringarens nummer att visas, 
dessutom datum och tid.  

Jämför med ditt telefonboksregister 
Om uppringarens nummer överensstämmer med ett telefonnummer som finns lagrat i telefonboken kommer 
det namnet ur telefonboken att visas på displayen istället för CID- namnet. 

Öppna samtalslistan

1. Tryck UPP  för att öppna samtalslistan direkt. Namn (eller nummer) på den senaste uppringaren 
visas plus datum och tid. Om du ser posten första gången är den markerad med en stjärna framför tiden. 

2. Tryck  för att se numret.

3. Tryck  igen för att se namnet igen.

4. Tryck  eller sätt handenheten i basen eller laddaren för att gå ur.

Ring tillbaka från samtalslistan

Medan du går igenom en samtalspost kan du ringa tillbaka genom att trycka på , förutsatt att den 
innehåller ett giltigt telefonnummer.

Spara samtalsposter i din telefonbok 
För att spara din familjs, dina vänners och dina kollegors telefonnummer kan du föra över samtalslistor till din 
telefonbok om du inte redan har deras kontaktinformation. 

1. Tryck på  när du går igenom en samtalskontakt du vill spara.
2. Välj SPARA och tryck OK.
3. Redigera eventuellt kontaktens namn eller mata in namnet om uppringarens namn inte är med.
4. Tryck på OK för att spara namnet.
5. Redigera numret om det är nödvändigt och tryck OK.

Obs: Oberoende av om du granskar namn, nummer eller datum/tid, så visas föregående post om du 

trycker på UPP-  och nästa nyare post om du trycker på NER- .  

Obs: Samtalskontakten är nu lagrad i telefonboken. Kontakten finns fortfarande kvar i samtalslistan men 
nu visas det nyinmatade namnet. 
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Radera en post från samtalslistan

1. Tryck på  när du går igenom en samtalspost du vill ta bort.
2. Välj RADERA och tryck OK.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Radera hela samtalslistan
Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela samtalslistan. 

1. Tryck  medan du går igenom samtalsposterna.
2. Välj RAD ALLA och tryck OK.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Öppna återuppringningslistan
Din telefon lagrar de senaste 5 numren du ringt upp. De kan ha maximalt 20 siffror var. Om du har flera 
handenheter har varje handenhet sin egen uppringningslista.

1. Tryck på . Det senast uppringda numret visas.

2. Tryck på  för att rulla igenom de senast uppringda numren.

3. Tryck på BACK-knappen eller -knappen upprepade gånger för att gå igenom postens detaljer.

4. Tryck på  eller sätt handenheten i basenheten eller laddaren för att gå ur.

Ring ett nummer i återuppringningslistan

1. Tryck  och rulla  för att välja en post.

2. Tryck  .

Återuppringningslista
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Lagra nummer ur återuppringningslistan i telefonboken

1. Tryck på  medan du går igenom en förteckning i ringlistan som du vill spara.
2. Välj SPARA och tryck OK.
3. Skriv in ett namn för denna post och tryck på OK för att spara namnet.  
4. Redigera numret om så är nödvändigt och tryck på OK. 

Radera en post ur återuppringningslistan 

1. Medan du går igenom en post i uppringningslistan som du vill ta bort tryck på .
2. Välj RADERA och tryck OK.
3. Tryck på OK för att bekräfta.  

Ta bort hela återuppringningslistan 
Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela listan. 

1. Medan du går igenom någon av posterna i uppringningslistan tryck .
2. Välj RAD ALLA och tryck OK.
3. Tryck på OK för att bekräfta. 

Ställ klockan
Tiden visas i displayen i viloläge.

1. Tryck .
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.

Obs: Posten är nu sparad i telefonboken. Posten finns fortfarande kvar i din uppringningslista men den 
visar det nya namnet som skrivits in. 

Klocka och alarminställning
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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.

Din telefon har ett urval av inställningar som du kan ändra för att göra telefonen personlig så att den fungerar 
i enlighet med dina önskemål. 

Gör din telefon mer personlig med hjälp av de olika menyposterna. Du kan när som helst trycka på 

BACK-knappen för att gå ur den aktuella menyn eller för att radera bekräftelsen. Om du trycker på  
BACK-knappen kommer telefonen helt enkelt att ta bort all programmering och återgå till viloläge. 

Gör din telefon mer personlig 
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Gör din telefons display mer personlig 
Namnge din telefon 
Du kan ge din telefon 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 telefonens språk*               *Menyn ej tillgänglig i vissa länder 

Din telefon levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din telefons språk kommer menyerna att visas på det 
valda språket. Den här inställningen gäller inte språket för de utgående meddelandena i telefonsvararen. 

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 telefonen 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.

Gör telefonens 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. Select MELODI och tryck OK. Den aktuella melodin visas.
5. Välj den önskade melodin och bekräfta med OK. 
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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.

Slå av handenhetens ringning

Inställningen AV (se sida 27) slår av handenhetens ringning.  visas för att indikera att ringningen är inaktiv. 
Ringaren avger inget ljud som markering för ett inkommande samtal.

Slå på/av knapptonerna 
Knapptonerna är toner som din telefon ger ifrån sig varje gång du trycker på en knapp på handenheten. 

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. 
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R-knappstid*                                 *beroende på land

Den här egenskapen är bra när du använder telefonisttjänster. Standardvärdet för R-knappstiden i din CD 235 
bör vara det som passar bäst för ditt lands telefonnät och behöver därför vanligen inte ändras.

1. Tryck på . 
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj R-KNAPP och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj den önskade tidslängden för R-knappen och bekräfta med OK.

 

Barnvakt
Med barnvaktsegenskapen kan du ringa upp ett programmerat nummer genom att trycka på en valfri knapp på 

handenheten (utom ).

Stäng på Barnvakt,

1. Tryck på . 
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj BARNVAKT och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj TILL och tryck OK.
5. Mata in eller redigerad numret och bekräfta med OK.

I displayen visas BARNVAKT när telefonen är i viloläge.

Stäng av Barnvakt,

1. Välj .
2. Välj AV och tryck OK.

Obs: Din handenhet måste ha en länk till basenheten för att kunna utnyttja de avancerade egenskaper 
som beskrivs i detta avsnitt. 
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Registrera en handenhet
Varje bas kan registrera upp till 4 handenheter. Varje handenhet kan registreras i upp till 4 baser.

Om du av misstag avregistrerat en handenhet kan den registreras om igen. Ytterligare handenheter måste vara 
registrerade i basen innan de kan användas.

1. Tryck på . 
Om displayen visar EJ REGISTR går du till steg 5.

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

4. Innan du matar in PIN-koden, tryck och håll SÖK-knappen  på basenheten i 4 sekunder, en regis-
treringston kommer att höras. 

5. Mata in basens PIN-kod (standard 0000) och tryck på OK.
6. Välj en bas med hjälp av sifferknapparna. En blinkande siffra indikerar att basnumret redan är taget. 

Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen genomförts. 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.

Välj basenhet
Om din handenhet är registrerad i fler än 1 basenhet kan du välja vilken bas handenheten ska använda. Du kan 
välja en ständig bas eller låta handenheten automatiskt söka en tillgänglig bas i närheten (auto-bas). 

1. Tryck på . 
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj VAELJ BAS och tryck OK. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj vilken bas din handenhet ska använda och bekräfta med OK.

Obs: Obs: Om du vill registrera handenheter som inte är Philips-produkter i en CD 235 basstation 
måste du förvissa dig om att de är GAP-anpassade, annars fungerar de inte (se sida 9).

Obs: Om basen är komplett kan den inte anta fler handenheter. Du kommer istället att höra en 
refuseringston. Se avsnittet om “Avregistrera en handenhet”, sida 26 för att avregistrera en registrerad 
handenhet.
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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.

Ändra basens PIN
En PIN-kod (personligt identifieringsnummer) krävs för att ha tillgång till lägena Registrering, Radera handenhet 
och Reset (återställning). 

Fabrikens standardkod är "0000". Du kan ändra den till en egen unik kod. En PIN-kod kan ha upp till 8 siffror.

1. Tryck på . 
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj AENDRA PIN och tryck OK.
4. Mata in basens aktuella PIN och tryck OK.
5. Mata in basens nya PIN och tryck OK.
6. Upprepa basens nya PIN och bekräfta med OK.

Reset 

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon. Se avsnittet “Grundinställningar”, sida 35.

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.

Välj land*                            *beroende på land

En korrekt landinställning konfigurerar din telefon till det korrekta nätverket och språkinställningen för landet 
du just befinner dig i.

1. Tryck på . 
2. Välj AVAN INST och tryck OK.
3. Välj LAND och tryck OK.
4. Välj önskat land och bekräfta med OK.

Obs: 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. 

Obs: Du hör en refuseringston om den nya PIN-koden inte upprepats korrekt. Följ steg 3 till 7 och 
försök igen.

Varning: Notera att efter en återställning/reset raderas alla lagrade meddelanden i din telefonsvarare och 
alla de personliga inställningarna, medan din telefonbok och posterna i samtalslistan förblir oförändrade.
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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.

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

Tryck länge på .

Meddelande väntar 
Om du har abonnerat på röstbrevlådetjänsten hos din lokala tjänsteleverantör, kommer  upp när du har ett 
nytt meddelande i din brevlåda. När du har avlyssnat alla nya meddelanden försvinner  igen.

Du kan också stänga av det genom att trycka länge  i viloläge. 

Soekning
Du kan lokalisera handenheterna med hjälp av denna funktion. 

Tryck på  på basen.  

Alla handenheter som är registrerade i basen kommer att avge en sökton i 30 sekunder och skärmdisplayerna 
kommer att blinka SOEKNING. 

CID - första ringsignalen undertryckt
Om du har abonnerat på tjänsten CID nummerpresentation från din tjänsteleverantör undertrycks den första 
ringningen före CID. Efter en återställning/reset blir undertryckningen av första ringningen inaktiv. Din telefon 
upptäcker automatiskt efter första samtalet om tjänsten nummerpresentation är abonnerad. Om telefonen har 
upptäckt CID börjar den undertrycka första ringsignalen efter den första uppringningen.

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

Obs: Du avbryter sökningen genom att trycka på en valfri tangent på varje handenhet eller 

på   på basen igen.

Obs: Har undertryckningen av första ringsignalen en gång aktiverats kommer första ringningen före CID 
att undertryckas även om abonnemanget sagts upp. Om du sagt upp abonnemanget och du inte vill att första 
ringningen undertrycks kan du återställa basen genom att dra ur nätkontakten och ansluta den igen. 

Ytterligare egenskaper 
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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.  
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.  

När den andra handenheten har svarat kan du trycka på  flera gånger för att växla mellan det externa 
och det interna samtalet.  

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.

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck igen på  för att avbryta uppringningen och 
återgå till det externa samtalet. 
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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 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. 
29



SE Telefonsvarare

CD235_SE_3111 285 29021.book  Seite 30  Donnerstag, 9. März 2006  10:29 10
Display
Telefonsvararen har en displayskärm. Följande tabell visar vad symbolerna betyder.

Slå telefonsvararen på/av 

Slå telefonsvararen på/av, 

Tryck på  i viloläge. On eller OF visas. Du hör en ton när telefonsvararen slås på och en dubbel ton när 
den slås av.

 Volym Ner 
Volym Upp

Spela in 
hälsningsmeddelande

Radera
Telefonsvarare 
PÅ/AV

Display i 7 segment

Nästa meddelande/
Samtalsscreening

Sökknapp

Stopp/Spela

Föregående meddelande/
Meddelandesignal

Mikrofon 

Display Betydelse Display Betydelse
FU Minnet är fullt. Nya meddelanden 

kan inte spelas in.
-A Telefonsvararen är i kontakt med en 

extern tonvalstelefon.
-- Telefonsvararen är upptagen. OG Hälsningsmeddelande.
On TILL OF AV
dL Radera

Obs: Att slå på/av telefonsvararen berör inte funktionaliteten av telefonens normala funktioner, 
som till exempel att ringa samtal eller ta emot inkommande samtal. 
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När telefonsvararen är påslagen svarar den på ett samtal efter ett visst antal ringsignaler beroende på 
inställningen av ringsignalerna (Se avsnittet “Ringsignalsfördröjning”, sida 33 om hur du ändrar antalet 
ringsignaler). När den svarat på samtalet, spelar telefonsvararen upp hälsningsmeddelandet (HGM) och spelar 
in det inkommande meddelandet (IKM). 

Displayen är tänd när telefonsvararen är påslagen.  

När minnet är fullt kommer inga inkommande meddelanden att spelas in. Telefonsvararen kommer att avge 
följande hälsningsmeddelande (HGM) och avbryta samtalet. 

“Detta är en telefonsvarare. Var vänlig ring tillbaka senare.”

Hälsningsmeddelanden (HGM) 
Telefonsvararen tillkännager ett utgående hälsningsmeddelande när den svarar på ett samtal. Det finns ett 
standard HGM. Du kan också spela in ditt eget HGM. 

Standard HGM låter: “Detta är en telefonsvarare. Var vänlig lämna ett meddelande efter tonen.”

Om du spelar in ditt eget HGM, kommer det att användas när telefonsvararen svarar på ett samtal. 
Om ditt eget HGM raderas kommer automatiskt standard HGM.  

Ställ in standard för HGM-språk*     *beroende på land

Språket för standard-HGM på din telefonsvarare väljs i din handenhet. 

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

Spela in ett hälsningsmeddelande 
Den maximala inspelningstiden är 40 sekunder. Du behöver inte radera ditt tidigare inspelade HGM för att spela 
in ett nytt. När du spelar in ett nytt HGM så spelas det gamla över. 

Spela in ett HGM: 

1. Tryck på  i 2 sekunder och vänta på tonen. OG kommer att blinka under inspelningen. 
2. Tala in i mikrofonen efter tonen. 

3. Tryck på  för att stoppa inspelningen eller så avbryts inspelningen efter 40 sekunder. 

Det inspelade meddelandet spelas automatiskt upp för kontroll. 

Obs: Telefonsvararen kan endast spela in det inkommande meddelandet om det finns tillräckligt 
utrymme i minnet. 
Minnet är fullt när det redan finns 60 inspelade meddelanden eller när de inspelade meddelandena tar 
upp allt tillgängligt utrymme i minnet. 

Obs: Om du inte är nöjd med det inspelade hälsningsmeddelandet kan du spela upp det och sedan 
radera det så att standardmeddelandet återställs eller så spelar du över det med ett nytt meddelande.
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Lyssna till ett pågående hälsningsmeddelande 

1. Tryck på .

2. Tryck på  för att avbryta meddelandet, annars stoppas det när HGM är slut. 

Ta bort ett hälsningsmeddelande 

Tryck på  medan du lyssnar på ett HGM. 

Inkommande meddelanden (IKM) 
Telefonsvararen kan maximalt spela in 60 meddelanden. Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. Om 
samtalet besvaras av en registrerad handenhet eller anknytningsapparat medan ett IKM håller på att spelas in 
så avbryts inspelningen. Antalet oavlyssnade meddelanden blinkar på displayen. De slutar blinka när 
meddelandena har spelats upp. 

Spela upp inkommande meddelanden 
IKM spelas upp i den ordningsföljd de spelades in. En ton hörs före varje meddelande.

När det finns nya meddelanden, spelas dessa meddelanden upp först. Gamla meddelanden kan endast avlyssnas 
när alla nya meddelanden har gåtts igenom. 

Tryck på . Det äldsta meddelandet sätter igång. 

Under uppspelningen av meddelanden har du följande valmöjligheter: 

• Tryck på  för att hoppa över det aktuella meddelandet och spela upp nästa. 

• Tryck på  för att repetera det aktuella meddelandet.  

• Tryck två gånger på  för att lyssna till det föregående meddelandet.  

• Tryck på  för att avbryta uppspelningen av meddelanden.  

Radera ett inkommande meddelande 

Tryck på  medan du lyssnar på ett meddelande.

Obs: Standard-HGM kan inte raderas. 

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås. Meddelandet raderas permanent med ett första tryck på 
knappen RADERA.
32



SETelefonsvarare

CD235_SE_3111 285 29021.book  Seite 33  Donnerstag, 9. März 2006  10:29 10
Radera alla inkommande meddelanden 

1. Tryck på  i 2 sekunder. dL blinkar på displayen. 

2. Tryck på  igen för att permanent ta bort alla gamla och nya meddelanden 
ELLER 

tryck på  för att avbryta raderingen. 

Telefonsvararens egenskaper
Samtalsscreening 
Telefonsvararens högtalare slås på när den svarar på ett samtal. Det gör att du kan höra uppringaren innan du 
tar luren för att svara. 

Tryck på  för att slå på/av egenskapen samtalsscreening i viloläge. On eller OF visas på skärmen på 
basstationen. Du hör en ton när samtalsscreening slås på och en dubbelton när egenskapen slås av. 

Meddelandesignal
En periodiskt återkommande signal hörs när nya meddelanden kommit in.

Tryck på  för att slå på/av signalegenskapen i viloläge. På basens displayskärm visas On eller OF. Du hör en 
ton när meddelandesignalen slås på och en dubbelton när egenskapen slås av.

Volymjustering 
Du kan justera volymen före och under samtalsscreening och uppspelning av meddelanden. 

Tryck på  för att öka/minska volymen. 

Ringsignalsfördröjning 
Du kan ställa in antalet ringsignaler som ska gå fram innan telefonsvararen besvarar samtalet. Detta gäller endast 
när telefonsvararen är påslagen.  

Du kan ställa in antalet ringsignaler från 2 till 7 signaler eller tidsparare.  

När tidsparare väljs kommer telefonsvararen att ringa fyra gånger om inga nya meddelande spelas in eller två 
gånger om det finns ett nytt meddelande. 

Ändra inställningen av ringsignalsfördröjning, 

1. Tryck på  på handenheten. 
2. Välj SVARARE och tryck OK.
3. Select RINGFOERDR och tryck OK. Den aktuella inställningen visas. 
4. Välj den önskade inställningen och bekräfta med OK.

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås.
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Telefonsvararens fjärraccess-kod
För telefonsvararen krävs det en tresiffrig kod för fjärraccess.  

Fabrikens standardinställning är "000". Du kan ändra den till en egen personlig kod. 

Ändra koden för fjärraccess (grundinställningen är 000)

1. Tryck på  på handenheten.
2. Välj SVARARE och tryck OK.
3. Välj AENDRA KOD och tryck OK.
4. Mata in den aktuella koden och tryck OK.
5. Mata in den nya koden och tryck OK.
6. Upprepa den nya koden och bekräfta med OK.

Fjärraccess 
Du kan ha tillgång till din telefonsvarare när du är borta genom att använda en telefon med tonvalsfunktion. 

För att ha fjärrtillgång till telefonsvararen, 

1. Ring till din telefonsvarare från en extern telefonlinje.  

2. Tryck på  när telefonsvararen har svarat och börjar spela upp hälsningsmeddelandet.
3. Mata in koden för fjärraccess. 

Om den inmatade koden är korrekt: Aktiveras fjärraccess så snart som den korrekta koden matats in.  
Om den inmatade koden är felaktig: Har du tre försök på dig att slå in den korrekta koden, därefter 
avbryts förbindelsen.

4. Tryck på en knapp när som helst för att utföra den önskade funktionen. 

Obs: Denna kod skiljer sig från den bas-PIN som används för att registrera/avregistrera handenheterna.

Obs: Om telefonsvararen är avstängd från början ger den ifrån sig ett pip efter 10 ringsignaler. 

Tryck då på  och fortsätt med steg 3.

Obs: Om du blir vilse under en fjärraccess kan du trycka på   två gånger för att avbryta den 
pågående manövern och börja om igen. 
Förbindelsen avbryts om du inte har tryckt på någon tangent under de senaste 8 sekunderna. 

5
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Knapparnas funktioner för fjärraccess
Knappar Fjärraccessfunktioner Knappar Medan meddelandet spelas upp

Spela upp meddelanden
Spela upp föregående meddelande 
(inom den första sekunden av 
uppspelningen)

Spela upp utgående 
hälsningsmeddelande

Upprepa aktuellt meddelande

Spela in utgående meddelande Spela upp nästa meddelande

Avbryt Avbryt uppspelning av meddelande

Slå på/av telefonsvararen Radera det aktuella meddelandet

Tryck och tryck igen inom 5 sek för 
att radera alla gamla och nya 
meddelanden

2 1

6 2

9 3

5 5

8 0

0

Grundinställningar

Handenhetens namn: PHILIPS Telefonsvarare: TILL
Tid: 00:00 Standardspråk utgående 

meddelande: Svenska
Rington: Melodi 1 Inkommande meddelande 

minne:
Tomt

Ringvolym: Niva 3 Ringfördröjning: Tidspar
Alarm: AV Fjärraccesskod: 000
Alarmton: Melodi 2 Bashögtalarens volym: Niva 3
Alarmton ringvolym: Niva 3 Samtalsscreening: TILL
Tangentton: TILL Meddelandesignal: AV
Belyst: TILL
R-knapptid: 100 ms
Autosvar: AV
Menyspråk: Svenska
Hörlurvolym: Medel
Knapplås: AV
Information meddelande väntar: AV
Bas PIN: 0000
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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.  

Problem Hjälp
Telefonen fungerar inte alls.  • Kontrollera att adaptern och telefonsladden är ordentligt 

anslutna. 
• Kontrollera att batterierna är fulladdade och rätt isatta. 
• Denna telefon fungerar inte vid strömavbrott. 

Telefonen ringer inte. • Se till att adaptern och telefonsladden är ordentligt anslutna. 
• Flytta handenheten närmare basenheten.
• Kontrollera att handenhetens ringmeny är påslagen. 

Det finns ingen signalton. • Kontrollera att telefonsladden är ansluten korrekt. 
• Kontrollera att handenheten är fulladdad. 
• Flytta handenheten närmare basenheten. 

Nummerpresentationen fungerar 
inte ordentligt. 

• Kontrollera hos din lokala telefonleverantör att du har 
abonnemang på CID-tjänsten.

• Låt telefonen ringa åtminstone en gång innan du svarar. 
Samtal som väntar kan inte besvaras. • Prata med din lokala telefonleverantör och välj rätt R-tid. 
Ikonen för tomt batteri visas strax 
efter att batterierna laddats. 

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

Det går inte att registrera 
handenheten. 

• Kontrollera att SÖK-knappen har varit tryckt i 4 sekunder 
innan du trycker på OK -knappen.

• Varje bas kan endast registrera max fyra handenheter. 
Se Avsnitt “Avregistrera en handenhet”, sida 26 - för att ta 
bort en aktuell handenhet. 

Telefonsvararen spelar inte in 
samtalen. 

• Kontrollera att telefonsvararen är kopplad till strömadaptern 
och att den i sin tur är kopplad till ett eluttag där strömmen är 
påkopplad. 

• Kontrollera om telefonsvararen full med meddelanden. 
Om så är fallet, radera några eller alla meddelanden.

• Försök med att bryta strömmen vid eluttaget och koppla 
sedan in den igen efter 15 minuter.

Det går inte att utföra 
fjärrmanövern.

• Kontrollera att du har matat in säkerhetskoden korrekt. 
• Använd en telefon med tonval. 

Problemlösningar
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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 235 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. 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.

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.

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 VD0900501 för basstationen och VD090015D för laddaren.
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