
Hvad er der i boksen

Håndsæt Batteridæksel 

Basestation til CD240 
ELLER

Telefon CD240 Titslut
Forbind basestationen1

1. Placer basestationen i en central placering tæt på telefon stikket og strøm stik.
Velkommen
Opsætningsvejledning

CD245
1

2

3
Strømforsyning2 AAA genopladlige 

batterier
Net-ledning*

CD245

Installer
Sæt de genopladelige batterier i og oplade dem

2. Forbind net-kablet og strømkablet til stikkene bag på basestationen.
3. Forbind den anden ende af net-kablet og strømkablet til hver deres stik.

2
Indsæt batterier Oplad håndsættet i 24 timer
Titslut

Installer

God 
fornøjelse
GarantibevisBrugervejledning

*Net-adapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde line adapteren i 
boksen. 

I multihåndset pakker, vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med 
strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de ledninger og batterier der blev leveret sammen med telefonen.

Opsætningsvejledning Konfigurering af telefonen (hvis nødvendigt)
Efter et par minutters opladning vises et velkomstskærmbillede afhængigt af land. Når 
velkomstskærmbilledet vises:
1. Tryk på m for at få vist listen over lande. 
2. Bladr : til dit land.
3. Tryk på mOK for at bekræfte dit valg.
Indstil dato og tid
1. Tryk m i standby modus, rul : til UR OG ALARM og tryk mOK, tryk mOK

for at gå ind i DATO OG TID.
2. Den sidst gemte dato vises. Indtast den nuværende dato (DD/MM) og tryk mOK.
3. Det sidst gemte tidspunkt vises. Indtast den nuværende tidspunkt (HH:MM) og tryk

mOK for at konfirmere.
En valideringstone lyder, og telefonen er klar til brug.



God fornøjelse3
Foretag et opkald
Indtast nummeret (maksimum 24 tegn) og tryk på r tasten.
ELLER
Tryk på v tasten for at optage linien og indtast nummeret (maksimum 24 tegn).

Besvare et opkald
Når telefonen ringer, tryk da på r tasten.

Afslutte et opkald
Tryk på e tasten for at afslutte en samtale.

Indstil lydstyrken for øresneglen
Tryk på : under et opkald for at vælge fra LYDSTYRKE 1 til LYDSTYRKE 3.

Gemme en kontakt i telefonbogen
1. Tryk m i standby modus, rul : til TELEFONBOG og tryk mOK, tryk mOK

for at gå ind i TILFØJ NR..
2. INDTAST NAVN vises på skærmen.
3. Indtast kontaktens navn (maksimum 12 tegn) og tryk mOK.
4. Indtast nummeret (maksimum 24 tegn) og tryk mOK.

Telefonen afgiver en tone.
Adgang til telefonbogen
1. Tryk d i standby modus, rul : for at kigge telefonbogen igennem. 
2. For at se detaljer, tryk på p tasten.

Indstille ringetonen
1. Tryk m i standby modus, rul : til PERS. INDST. og tryk mOK, tryk mOK

for at gå ind i HÅNDS. TONE, rul : til RINGETONE og tryk på mOK.
2. Rul : til den ønskede ringetone for at afspille den. 
3. Tryk på mOK for at indstille ringetonen. 

A Telefonen afgiver en tone og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

 

Tænd eller sluk for håndsættet
Tryk og hold e tasten i mere end 5 sekunder for af tænde eller slukke håndsættet i 
standby modus.

Tasteturlås til/fra
Tryk og hold på * tasten i mere end 1 sekund for at slå tasteturlåsen til/fra i standby modus.

Paging
1. Tryk på p tasten på basestationen. Alle registrerede håndsæt begynder at ringe.
2. Når de er fundet, tryk da en hvilket som helst tast på håndsættet for at afslutte

pagingen.

Lyt til de beskeder der er blevet lagt på din telefonsvarer (kun CD245)

Tryk o på telefonholderen for at tænde for telefonsvareren, indikatoren tændes.

Tryk på o igen for at slukke telefonsvareren, indikatoren slukkes.

Tryk > på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den først optagne besked 
vil blive afspillet først).

Tryk på r for at springe den nuværende besked over og afspille den næste besked.

Tryk l, i løbet af det første sekund af beskeden, for at gå tilbage til den forrige besked.

Tryk på l, efter der er gået mere end et sekund af beskeden, for at afspille den igen. 

Tryk v for af justere højttalerlydstyrken under afspilling af beskeder.

Tryk på x for at slette den nuværende besked.

Kig i den CD245 Brugsvejledning for detaljer om telefonsvarerfunktioner.

3111 285 33461

Hyppigt stillede spørgsmål
For yderligere information, kig venligst på Brugsvejledningen der blev leveret 
med telefonen.

Brug for hjælp?
Brugervejledning
Kig i Brugsvejledningen der blev leveret med din CD240/245.

Online hjælp
www.philips.com/support 

Problem Løsning

• Der er ingen klartone! • Kontroller forbindelserne
• Oplad batterierne
• Brug det medfølgende net-kabel

• Jeg høres ikke ordentligt! • Bevæg dig tættere på basestationen
• Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre 

elektriske apparater

• SØGER... vises på 
håndsættets display og 

 ikonet blinker!

• Bevæg dig tættere på basestationen
• Genstart din enhed og genstart håndsæt 

registrationen

• Opkaldsnummeret vises 
ikke!

• Kontroller dit abonnement hos din udbyder
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