
Vad finns i lådan

Handenhet Batterilucka 

Basstation för CD240 
ELLER

Telefon CD240 Anslut
Koppla in basstationen1

1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.
Välkommen
Snabbstartsinstruktioner
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Strömadapter2 AAA uppladdningsbara 

batterier
Strömsladd*

CD245

Installering
Sätt i uppladdningsbara batterier och ladda

2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basstationen.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

2
   Installera batterier     Ladda handenheten i 24 timmar
Anslut

Installering

Använd
GarantisedelBruksanvisning

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I detta 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.

VARNING Använd alltid de kablar och batterier som levererades med telefonen.

Snabbstartsinstruktioner
Konfigurera din telefon (vid behov)
Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skrmbild med ett 
vlkommenmeddelande. Om vlkommenbilden visas:
1. Tryck m knappen för att visa en lista av länder. 
2. Bläddra : tills du hittar ditt land.
3. Tryck mOK för att bekräfta ditt val.

Ställ datum och tid
1. Tryck m i viloläge, bläddra : till KLOCKA/ALARM och tryck mOK, tryck

mOK för att komma till DATUM & TID.
2. Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (DD/MM) och tryck mOK.
3. Den senast sparade tiden visas. Skriv in gällande tid (HH/MM) och tryck mOK för att

bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs, och din telefon är nu klar att användas.



Använd3
Uppringning
Skriv numret (maximalt 24 siffror) och tryck r knappen.
ELLER
Tryck v knappen för att komma ut på linjen och slå numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal
När telefonen ringer, tryck r knappen.

Avsluta samtal
För att avsluta ett samtal, tryck e knappen.

Justering av hörlurens ljudvolym
Under pågående samtal, tryck : för att välja mellan VOLYM 1 till VOLYM 3.

Spara en kontakt i telefonboken
1. Tryck m i viloläge, bläddra : till TELEFONBOK och tryck mOK, tryck

mOK för att gå till TILLÄGG NR.
2. SKRIV NAMN visas på skärmen.
3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck mOK.
4. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck mOK.

Ett bekräftande pip hörs.
Öppna telefonboken
1. Tryck d i viloläge och bläddra : för att titta igenom telefonboken. 
2. För att titta igenom detaljerna, tryck p knappen.

Välj ringmelodi
1. Tryck m i viloläge, bläddra : till DIN INSTÄLLN och tryck mOK, tryck

mOK för att komma till HE RINGTON, bläddra : till RINGMELODI och
tryck mOK.

2. Bläddra : till din önskade melodi för att lyssna på melodin. 
3. Tryck mOK för att välja ringmelodin. 

Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

 

Sätt på och stäng av handenheten
Håll e knappen intryckt i viloläge i mer än 5 sekunder för att sätta på eller stänga av 
handenheten.

Knapplås på/av
Håll * knappen intryckt i viloläget i en sekund för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

Sökning
1. Tryck p knappen på basstationen. Alla registrerade handenheter börjar ringa.
2. När du har hittat den saknade handenheten, tryck på en valfri knapp på den för att

stänga av sökningen.

Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (bara för CD245)

Tryck o på basstationen för att slå på telefonsvararen (lysdioden tänds).

Tryck o igen för att stänga av telefonsvararen (lysdioden släcks).

Tryck > på basstationen för att spela upp telefonmeddelandena (det först inspelade 
meddelandet spelas upp först).

Tryck r för att hoppa över det nuvarande meddelandet och spela nästa.

Tryck l för att gå tillbaka till föregående meddelande (om den trycks inom en sekund 
av nuvarande uppspelning).

Tryck l för att än en gång spela upp nuvarande meddelande (om den trycks inom en 
sekund av nuvarande uppspelning). 

Tryck v för att justera högtalarens ljudnivå under pågående uppspelning.

Tryck x för att radera nuvarande meddelande.

Titta i handboken för din CD245 för närmare detaljer om telefonsvararens funktion.

3111 285 33471

Ofta ställda frågor
För mera information, titta i handboken som levererades med din telefon.

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Titta i bruksanvisningen som levererades med din CD240/245.

Hjälp på nätet
www.philips.com/support  

Problem Lösning

• Det finns ingen linjeton! • Kontrollera anslutningarna
• Ladda batterierna
• Använd den medlevererade strömsladden

• Den som ringer hör mig 
inte tydligt!

• Flytta dig närmare basstationen
• Flytta basstation minst en meter bort från elektrisk 

utrustning

• SÖKER... visas på 
handenhetens skärm och 

ikonen  blinkar!

• Flytta dig närmare basstationen
• Återställ enheten och börja om registreringen på 

nytt

• Uppringarens nummer 
visas inte!

• Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag


	Anslut
	Installering
	Välkommen
	Vad finns i lådan
	Använd
	Ofta ställda frågor
	Behöver du hjälp?

