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Bruk kun oppladbare batterier.
Lad håndsettet i 24 timer før bruk.
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1 Viktig

Ta deg tid til å lese denne 
brukerhåndboken før telefonen tas i 
bruk. Den inneholder viktig informasjon 
og merknader for telefonen.

1.1 Strømbehov
• Dette produktet krever 100-240 volt 

AC strømtilførsel. Ved strømbrudd 
kan kommunikasjonen bli brutt.

• Det elektriske nettet er ansett som 
farlig. Den eneste måten å slå av 
strømmen til laderen på, er å trekke 
støpslet ut fra stikkontakten. Forsikre 
deg om at støpslet alltid er lett 
tilgjengelig.

• Spenningen på nettet er klassifisert 
som TNV-3 (Telecommunication 
Network Voltages), som definert i 
standarden EN 60-950.

For å unngå skade eller feilfunksjon:
• Ikke la ladekontaktene eller batteriet å 

komme i kontakt med 
metallgjenstander.

• Bruk aldri andre batterier enn det 
som ble levert sammen med 
produktet eller som blir anbefalt av 
Philips grunnet eksplosjonsfare

• Bruk alltid kablene som fulgte med 
produktet.

• Aktivering av håndsfri kan plutselig 
øke volumet i høyttaleren til et svært 
høyt nivå: Pass på at håndsettet ikke 
er for nærme øret.

• Dette utstyret er ikke laget for å 
kunne ringe nødtelefon ved 
strømbrudd. Et alternativ for å kunne 
ringe nødtelefon må være tilgjengelig 

• Ikke utsett telefonen for ekstrem 
varme fra varmeapparater eller 
direkte sollys.

• Ikke mist telefonen eller la andre ting 
falle på den.

• Ikke bruk rengjøringsmiddel som 
inneholder alkohol, ammoniakk, 
benzen eller slipemidler, da disse kan 
skade håndsettet.

• Ikke bruk produktet på steder med 
eksplosjonsfare.

• Ikke la små metallgjenstander å 
komme i kontakt med produktet. 
Dette kan forringe lydkvaliteten og 
skade produktet.

• Mobiltelefoner som er i bruk i 
nærheten, kan forårsake forstyrrelser.

• Ikke åpne produktet ditt på grunn av 
fare for å komme i kontakt med høy 
spenning.

• Laderen må ikke komme i kontakt 
med væsker.

• Må kun brukes med batteriene som 
fulgte med.

• Informasjon om oppladbare batterier
Ni-MH batteri, AAA x 2, 1.2 v, 600mAh

• Må kun brukes med strømforsyningen 
som fulgte med.

• Strømforsyningsinformasjon for 
basestasjon
Inngang: AC100-240 V/0.3A, 50 Hz/
60 Hz
Utgang: DC6 V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN
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• Strømforsyningsinformasjon for lader
(kun esker med håndsett)
Inngang: AC100-240 V/0.3A, 50 Hz/
60 Hz
Utgang: DC6 V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Hvis feil batteri settes i, kan det føre 
til ekplosjon.
Kasser brukte batterier i henhold til 
anvisningene.

Om drifts- og lagringstemperaturer.
• Brukes på steder der temperaturen 

alltid er mellom 0 og 35º C (32 til 
95º F).

• Lagres på steder der temperaturen 
alltid er mellom -20 og 70º C (-4 til 
158º F).

• Driftstiden for på batteriet kan bli 
kortere i lave temperaturer.

1.2 Konformitet
Vi, Philips, erklærer at produktet er i 
overensstemmelse med de gjeldende 
krav og andre relevante bestemmelser av 
Direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan 
kun tilkobles de analoge telefonnettene i 
de landene som er nevnt på emballasjen.
Konformitetserklæringen finner du på 
www.p4c.philips.com.

1.3 Bruk av GAP-
standardoverensstemmelse

GAP-standarden garanterer at alle 
DECT™-GAP-håndsett og basestasjoner 
oppfyller en viss driftsstandard uansett 
produktmerke. Håndsettet og 

basestasjonen oppfyller GAP-standarden, 
som betyr at minst disse garanterte 
funksjonene er: registrere et håndsett, få 
en linje, motta et anrop og ringe. De 
avanserte funksjonene kan være 
utilgjengelige hvis du bruker et annet 
håndsett enn en av modellene som 
beskrives i denne håndboken sammen 
med basestasjonen.
For å registrere og bruke telefonene 
håndsett sammen med en GAP-standard 
basestasjon av et annet merke, følg først 
framgangsmåten som er beskrevet i 
produsentens anvisninger og følg 
deretter framgangsmåten beskrevet på 
side 30. For å registrere et håndsett av et 
annet merke på din telefons 
basestasjonen, sett basestasjonen i 
registreringsmodus (side 30) og følg 
framgangsmåten som er beskrevet i 
produsentens anvisninger.

1.4 Resirkulering & 
avfallshåndtering

Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle 
produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and 
Electronic Equipment; 2002/96/EC) har 
blitt vedtatt for å sikre at produkter 
resirkuleres ved bruk av de best 
tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og 
resirkuleringsteknikkene for å sikre høy 
beskyttelse av helsen og miljøet.
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Produktet er designet og produsert av 
materiale og deler av høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i 
husholdningsavfallet.

Informer deg selv om det 
lokale innsamlingssystemet for 
elektriske og elektroniske 
produkter markert med dette 
tegnet:

Benytt ett av følgende valg for 
avfallshåndtering:
1. Kast hele produktet (inkludert 

kabler, plugger og tilbehør) I tiltenkt 
WEEE resirkuleringsenheter.

2. Lever det gamle produktet til 
forhandleren din hvis du kjøper et 
nytt produkt. Forhandler er i 
henhold til WEEE direktivet pålagt å 
ta imot gamle produkter.

Anvisninger for kassering av batterier:
Batterier skal ikke kastes 
sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

Emballasjeinformasjon:
Philips har merket emballasjen med 
standardsymbol for resirkulering og riktig 
kassering av avfallet.

Et økonomisk bidrag er gitt til det 
tilknyttede nasjonale 
resirkulerings- og 
gjenvinningssystemet.
Det merkede 
emballasjematerialet er 
resirkulerbart.

1.5 Elektriske, magnetiske og 
elektromagnetiske felt 
(“EMF”)

1. Philips Royal Electronics produserer 
og selger mange 
forbrukerorienterte produkter som 
vanligvis, som med alle elektroniske 
apparater, har egenskaper til å sende 
og motta elektromagnetiske 
signaler.

2. En av Philips sine viktigste 
forretningsprinsipper er å ta alle 
nødvendige helse- og 
sikkerhetsforhåndsregler med tanke 
på våre produkter for å oppfylle alle 
gjeldende lovbestemmelser samt å 
holde oss godt innenfor EMF-
standardene som er rådende ved 
produksjonstidspunktet for 
produktene.

3. Philips er forpliktet til å utvikle, 
produsere og markedsføre 
produkter som ikke medfører 
ugunstige helseeffekter.

4. Philips bekrefter at hvis produktene 
deres blir behandlet i forhold til 
tiltenkt bruksområde, er de trygge å 
bruke i følge vitenskapelige bevis 
som er tilgjengelig i dag.

5. Philips spiller en aktiv rolle i 
utviklingen av internasjonale EMF- 
og sikkerhetsstandarder, noe som 
gir Philips muligheten til å være i 
forkant av videre utvikling av 
standardiseringen for å integrere 
dette tidlig i sine produkter.
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2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt 
på www.philips.com/welcome.

2.1 Innholdet i esken

* I esken kan telefonkontaktadapteret være levert separat fra telefonledningen. I dette 
tilfellet, må telefonkontaktadapteret først tilkobles telefonledningen før 
den kobles til telefonkontakten

I esker med flere håndsett, finnes ett eller flere tilleggshåndsett, batterideksel, ladere med 
strømforsyningsenheter og flere oppladbare batterier.

Håndsett Basestasjon Batterideksel

2 AAA oppladbare 
batterier

Strømforsyning Telefonledning*

Brukerhåndbok Garanti Veiledning for 
hurtigstart

Merk
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2.2 Oversikt over telefonen

 

A Høyttaler
B Skjerm
Se side 9 for en oversikt over 
skjermikonene.
C OK o-tast
I hvilemodus: Et langt trykk for vekselvis 
visning mellom navn og dato/tid på 
håndsettet.
I andre modi: Velg funksjonen vist på 
skjermen. Brukes også til å bekrefte valg 
(når for eksempel dato og tid angis).

D Tilbake/Slett-tasten c
Trykk for å slette et tegn eller nummer 
under inntasting. Et langt trykk for å 
slette alt.
Ved navigering i menyene trykk for å gå til 
det forrige menynivået (BACK vises).
Når  vises, trykk for å vise tegn/tall til 
høyre for de som blir vist.
E Navigeringstaster n
I hvilemodus: Rull opp for tilgang til 
Anropsloggen og rull ned for tilgang til 
Telefonboka.
Under et anrop: Rull opp/ned for å øke 
eller redusere høyttalerens lydstyrke.
Endring og oppføring: Flytt til forrige u 
eller neste tegn d.
I andre modi: Rull opp/ned i en menyliste 
eller gå til den forrige eller neste 
oppføringen i telefonboka, gjenta-listen 
eller anropsloggen.
F Tale/Ring tilbake t-tast
Ring et eksternt nummer eller svar på et 
innkommende eksternt eller internt 
anrop.
Under et anrop: Aktiverer ring tilbake-
funksjonen.
I andre modi: Tast det valgte nummeret i 
telefonboka, gjenta-lista eller 
anropsloggen.
G Legg på- og Avslutt meny 

h tast
I hvilemodus: et langt trykk (5 sekunder) 
for å slå av håndsettet.
Når håndsettet er slått av: et langt trykk 
(1 sekund) for å slå det på.
Under et anrop: Avslutt en samtale og 
legg på.

A

B

D
C

F
G

E
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I andre modi: Et langt trykk for å gå 
tilbake til hvilemodus. Et kort trykk for å 
flytte til det forrige menynivået.
H Meny m-tast
I hvilemodus: Gå til hovedmenyen.
I Gjenta r-tast
Gir tilgang til gjenta-listen i hvilemodus.
Når du skal ringe, trykk for å gjenta det 
siste ringte nummeret.
J Høyttaler l-tast
I hvilemodus: Slå på høyttaleren og ring 
nummeret. Svar et innkommende anrop 
ved hjelp av håndfrimodus.
Under et anrop: Veksle mellom å slå 
høyttaleren på/av.
K Talltaster
Bruk disse til å slå nummer og skrive tegn.
Et langt trykk på tast 1 eller 2 for å 
ringe et lagret hurtignummer.
L */Tastaturlås *-tast
I hvilemodus: Et langt trykk for å låse/låse 
opp tastaturet.
Slå nummer eller redigere: Trykk for å 
legge inn en *.
Ved summetone: Et langt trykk for å 
bytte midlertidig til toneringing (DTMF) 
hvis du bruker pulsringing.
M #/Ringing på/av og Pause #-

tast
I hvilemodus: Et langt trykk for å slå 
ringelyden på/av. 
Slå nummer eller redigere: Et langt trykk 
for å legge inn en pause. Et kort trykk for 
å legge inn # (I skjermen vises #  som 

.)
N Dempe s-tast
Aktivere/deaktivere mikrofonutkopling

O Viderekobling og Internsamtale 
i-tast

I hvilemodus: Begynn en internsamtale.
Under et anrop: Et kort trykk for å holde 
linja og søke etter et annet håndsett. Et 
langt trykk for å sette opp en konferanse 
mellom et eksternt anrop og to håndsett.
P Mikrofon
Q Høyttaler

Aktivering av håndsettet kan plutselig øke 
volumet i høyttaleren til et svært høyt 
nivå. Pass på at håndsettet ikke er for 
nærme øret.
R Batterideksel

Advarsel
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2.3 Vis ikoner

 

Viser at batteriet er fulladet. 
Dette ikonet blinker under 
lading og når det er lite strøm 
igjen på batteriet. 

 

Når ikonet er tomt, er batteriet 
nesten helt utladet.

Hvis ADVARSEL vises sammen 
med et blinkende batterisymbol, 
er batteriene som er installert i 
håndsettet av feil type.
Bytt dem ut med batterier av riktig 
type.

 

Blinker ved innkommende anrop. 
Lyser konstant under et anrop.

 

Viser nye og tapte anrop i 
anropsloggen. Blinker ved tapte 
anrop.

 

Blinker når det er mottatt en ny 
talemelding.

 

Vises ved tilgang til telefonboka.

 

Vises når alarmklokka er 
aktivert.

 

Vises når høyttaleren er 
aktivert.

 

Vises når Ringing av er aktivert.

Merk

 

Viser at håndsettet er registrert 
og innenfor rekkevidde til 
basestasjonen. Ikonet blinker 
når håndsettet er utenfor 
rekkevidde eller søker etter en 
base.
Vises for å bekrefte en handling. 
Trykk på knappen nedenfor for 
å bekrefte.

 
Angir  at det er flere valg i 
rullelista, eller at du kan justere 
volumet.
Vises i menymodus. Trykk på 
tasten rett nedenfor for å gå 
tilbake til det forrige 
menynivået, eller for å slette et 
tegn eller nummer når det lages 
en oppføring.
Viser at det er flere siffer eller 
tegn til høyre for de som vises.
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2.4 Oversikt over basestasjonen

A Søke a-tast
Søk etter håndsett.
Hold tasten inne for å starte 
registreringsprosedyren.

A

10 Telefonen din



3 Komme i gang

3.1 Koble til basestasjonen
1 Sett basestasjonen på en sentral 

plass nær telefonlinjekontakten og 
den elektriske stikkontakten.

2 Koble telefonledningen og 
strømledningen til sine respektive 
tilkoblingspunkt på baksiden av 
basestasjonen.

3 Koble den andre enden av 
telefonledningen og strømledningen 
til sine respektive kontakter. 

Telefonkontaktadapteret er kanskje ikke 
tilkoblet telefonledningen. I dette tilfellet, 
må telefonkontaktadapteret først 
tilkobles telefonledningen før den kobles 
til telefonkontakten.

Unngå å sette basestasjonen for nær 
store gjenstander av metall, som for 
eksempel arkivskap, radiatorer eller 
elektrisk utstyr. Dette kan forringe 
rekkevidden og lydkvaliteten. Bygninger 
med tykke ytter- og innervegger kan 
forringe signaloverføringen til og fra 
basen.

Basestasjonen har ingen AV/PÅ-bryter. 
Strøm tilføres når strømadapteret er 
tilkoblet enheten og den elektriske 
stikkontakten. Den eneste måten å slå av 
strømmen til laderen på, er å trekke 
støpslet ut av stikkontakten. Forsikre deg 
derfor om at den elektriske 
stikkontakten er lett tilgjengelig. 
Strømadapteret og telefonledningen må 
være riktig tilkoblet, for feil tilkobling kan 
skade enheten. Bruk alltid den 
medfølgende telefonledningen. Ellers får 
du kanskje ingen summetone.

3.2 Veggmontering av basen (Kun 
SE250)

Basen er konstruert for veggmontasje. 
Hvis du vil montere basen på veggen, må 
du følge instruksjonene nedenfor.
1 Fjern braketten bak på 

basestasjonen ved å ➀ trykke inn de 
to sperrene på innsiden av 

Merk
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braketten, og ➁ rotere braketten 
utover.

2 Snu braketten rundt.

3 Fest braketten på motsatt side av 
basestasjonen.

4 Skru skruene (ikke inkludert) inn i 
veggen.

5 Juster monteringshullene på 
baksiden av basen mot skruene på 
veggen.

6 Sett basen på plass.

3.3 Installer telefonen
Før du bruker håndsettet, må batteriene 
være montert og fullt oppladet.

Når batteriene er montert for første 
gang, vil ikke enheten starte normalt på 
grunn av lite strøm på batteriet. 
Batteriene må lades før håndsettet kan 
brukes.

3.3.1 Installer batteri

Bruk alltid AAA-oppladbare batterier 
som følger med enheten. Hvis alkaliske 
batterier brukes i stedet for oppladbare 
batterier, vises “ADVARSEL” på 
skjermen og batteriikonet blinker hurtig.
1 Skyv batteridekslet ut.

Advarsel

Advarsel
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2 Sett i batteriene med riktig polaritet 
som vist, og skyv dekslet på plass.

3.3.2 Lade batteri

Håndsettet må lades i minst 24 timer før 
det brukes for første gang. Når batteriet 
begynner å bli tomt, varsler føleren for 
lavt batterinivå med et tonesignal og 
blinkende batteriikon. Hvis batterinivået 
blir veldig lavt, slår telefonen seg 
automatisk av kort tid etter alarmen og  
funksjoner som er startet, blir ingen 
iagret.
1 Sett håndsettet i holderen i 

basestasjonen. Det kommer en lyd 
når håndsettet er korrekt plassert.

2 Batteriikonet  på skjermen 
blinker under lading.

3 Batteriikonet  lyser når 
håndsettet er fullt oppladet.

Optimal brukstid på batteriet nås etter 3 
omganger med full opp- (over 15 timer) 
og utlading, noe som gir omtrent 12 
timer taletid og 150 timer hviletid.
Innendørs og utendørs rekkevidde til 
telefonen, er opp til henholdsvis 50 

meter og 300 meter. Når håndsettet 
kommer utenfor rekkeviddeområdet sitt, 
vil antenneikonet  blinke.

Når du kommer til grensen for 
rekkeviddeområdet, kan 
samtalekvaliteten bli hakkete. Flytt deg 
nærmere basen.

3.4 Velkomst-modus
Før håndsettet tas i bruk for første gang, 
må det konfigureres i henhold til det 
landet du bor i. Etter å ha ladet det i 
noen minutter, vises ordet 
VELKOMMEN på forskjellig språk. Følg 
disse trinnene for å konfigurere 
telefonen:

Avhengig av hvilket land du bor i, vises 
ikke VELKOMMEN -skjermen. I dette 
tilfellet trenger du ikke å velge 
innstillinger for land/operatør/språk. Du 
kan fortsatt ta utgående telefoner eller 
motta innkommende anrop uten først å 
definere et språkvalg.
1 Trykk o for å vise en liste med 

land.
2 Rull n opp og ned for å finne 

landet ditt.
3 Trykk på o for å bekrefte 

innstillingen.
(VENTER vises mens standard 
telefonlinjeinnstillinger og 
menyspråk for det valgte landet blir 
automatisk konfigurert.)

4 Telefonen går videre til ST. DATO/
TID valgmenyen. Legg inn dagens 
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dato (DD/MM) og trykk på o for 
å bekrefte.

5 Legg inn aktuelt klokkeslett (TT-
MM) og trykk på o for å bekrefte.
(Tidsformatet på 12 eller 24 timer, 
avhenger av valgt land. Hvis 12-
timers format er blitt valgt, må du 
bruke n til å rulle mellom AM og 
PM.)
• Det avgis et godkjenningssignal. 

Telefonen går rett i hvilemodus, 
og er nå klar til bruk. Hvis du har 
flere håndsett, gjelder 
innstillingen automatisk for alle 
håndsettene.

Du kan endre landsinnstillingene (se 
side 31) og tidsformat (se side 26) når 
som helst etter den første 
konfigurasjonen.

3.5 Bruke flere pakker
Hvis du har kjøpt flere pakker, har du 
ekstra håndsett, ladere, strømadaptere 
og AAA oppladbare batterier.
1 Sett laderne inn i en stikkontakt.
2 Sett i batteriene som følger med 

håndsettene.
3 Plasser håndsettene på laderne for å 

lade batteriene.

Tips
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3.6 Menyoppbygging

Kartet under viser menytreet til telefonen.

Trykk på tasten m for å angi hvert valg. Trykk på c for å gå til det forrige nivået i 
en meny.

Bruk navigeringstastene n for å navigere i menyene.

Menyer
TELEFONBOK  NYTT NAVN SKRIV NAVN TAST NUMMER  

 ANROPSLISTE Oppføringsliste vises   

 ENDRE TLF.B.      

 SLETT      

 SLETT ALT      

 HURTIGNUMMER  FORVALG 1 REDIGER 

   SLETT    

  FORVALG 2 REDIGER 

   SLETT    

PERS. INNST. HÅNDSETTNAVN Legg inn navn:    

 HÅNDSETTONE RINGEVOLUM RINGING AV

   NIVÅ 1     

   NIVÅ 2     

   NIVÅ 3     

   NIVÅ 4     

   NIVÅ 5     

  RINGETONER MELODI 1     

   …     

   MELODI 10     

  TASTETONE PÅ     

   AV     

 SPRÅK Språkliste       

 AUTO LEGG-PÅ PÅ (standard)     

  AV       
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KLOKKE&ALARM ST. DATO/TID Legg inn dato Legg inn tid     

 ANGI SYKLUS TIDSFORMAT 12 T     

   24 T     

  DATOFORMAT DD/MM

   MM/DD

 ALARM AV  

  PÅ EN GANG  

  DAGLIG  

 ALARMTONE MELODI 1  

  MELODI 2  

  MELODI 3  

AVAN. INNST. SKIFT PIN    

 REGISTRER    

 AVREGISTR.    

 LAND Liste over land 

 TILBAKESTILL

 AUTO FORVALG DETEKT TALL PREFIKS

 TILB.RINGTID KORT  

  LANG  

 RINGEMODUS TONE  

  PULS  

 FØRSTE RING PÅ

  AV
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4 Bruke telefonen

4.1 Ringe

4.1.1 Forhåndsoppringing
1 Legg inn nummeret (maksimum 24 

siffer).
2 Trykk på t.

• Samtalen er opprettet.

Du kan sette inn en prefiksnummer foran 
forhåndsoppringingsnummeret, se “Stille 
inn prefiks” på side 31 for mer 
informasjon.

4.1.2 Direkte oppringing
1 Løft opp håndsettet og trykk t.

(eller trykk l for å starte en 
samtale i høyttalermodus.)

2 Slå nummeret.
• Samtalen er opprettet.

4.1.3 Ring fra gjenta-listen
1 Trykk på r i hvilemodus.
2 Rull n til en oppføring i gjenta-lista.
3 Trykk på t.

• Samtalen er opprettet.

4.1.4 Ring fra anropsloggen

Du må abonnere på tjenesten 
Nummervisning for å kunne se 
innringerens nummer eller navn i 

anropsloggen. (se “Tilgang til 
anropsloggen” på side 23)
1 Trykk på u i hvilemodus.
2 Rull n til en oppføring i anropslista.
3 Trykk på t.

• Samtalen er opprettet.

4.1.5 Ringe fra telefonboka
1 Trykk på d i hvilemodus.
2 Rull n til en oppføring i 

telefonboka.
3 Trykk på t.

• Samtalen er opprettet.

I stedet for å rulle n for å bla gjennom 
oppføringene i telefonboka, kan du 
trykke på nummertasten som tilsvarer 
den første bokstaven i den oppføringen 
du leter etter. For eksempel ved å trykke 
på 2 vil oppføringene som begynner 
med A vises. Ved å trykke på 2 på nytt 
vil oppføringene som begynner med B 
vises, osv.

4.1.6 Ringe fra telefonboka mens 
du er i telefonen

Ringe fra telefonboka mens du er i 
telefonen Du kan for eksempel bruke 
dette til å sende et intern-nummer.
1 Når du er i telefonen, trykk o for 

å komme til navnelisten i 
telefonboka.

2 Rull n for å finne navnet.
3 Trykk på t for å slå nummeret.

Tips
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4.1.7 Ringe med Hurtignummer
Et langt trykk på 1 eller 2 i 
hvilemodus for å ringe et lagret 
hurtignummer.

Se avsnitt 5.5.6 for anvisninger om 
hvordan du lagrer, redigerer og sletter 
hurtignummer.

4.1.8 Legg inn en ringepause
Hold inne # en stund etter at ett eller 
flere siffer er tastet inn, for å legge inn en 
pause i ringesekvensen.

4.2 Svare et anrop

Når håndsettet ringer under et 
innkommende anrop, må du ikke holde 
håndsettet for nært øret ettersom 
styrken på ringesignalet kan skade 
hørselen din.
Når telefonen ringer, trykk t.
• Samtalen er opprettet.

Innkommende anrop er prioritert før 
andre hendelser. Uansett når et 
innkommende anrop ringer, avbrytes 
andre ting i forløp, som telefoninnstillinger, 
menynavigering og så videre.

4.2.1 Svare håndfri

Aktivering av håndfrifunksjonen kan 
plutselig øke lydstyrken i høyttaleren til 
et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet 
ikke er for nærme øret.

Når telefonen ringer, trykk l.
• Håndsettets høyttaler aktiveres.

4.2.2 Anrop venter
Hvis du abonnerer på Anrop venter-
tjenester, vil høredelen avgi en pipetone 
for å gi deg beskjed om at det er nok et 
annet innkommende anrop. Nummeret 
eller navnet til den andre oppringeren vil 
også vises hvis du abonnerer på en 
nummervisningstjeneste. Kontakt din 
nettverksleverandør for mer informasjon 
om denne tjenesten.
Svar på det andre anropet ved å trykke 
på t, og deretter på 2 for å svare på 
anropet.
• Det første anropet settes på vent, og 

du er nå koblet til det andre anropet.

ELLER
Trykk på t og så på 1 for å avslutte 
det nåværende anropet og svare på det 
andre anropet.

4.3 Avslutte et anrop
For å avslutte en samtale, trykk h.
• Samtalen avsluttes.

Når automatisk legg-på er på,  kan du 
sette telefonen tilbake i basestasjonen 
eller laderen for å avslutte anropet. 
Denne egenskapen aktiveres som 
standard.

Samtalelengden (MM-SS) blir vist på 
håndsettskjermen i omtrent 5 sekunder. 

Merk
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5 Få mer ut av din 

telefon

5.1 Slå håndsettet på/av
Trykk h i minst ett sekund for å slå 
håndsettet på. For å slå det av, trykk og 
hold h nede i minst 5 sekunder i 
hvilemodus.

5.2 Låse/låse opp tastatur
Trykk og hold * i 3 sekunder for å låse/
låse opp tastaturet i hvilemodus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer
Når du velger et felt der du kan legge inn 
tekst, kan du legge inn bokstavene som 
står på tastene ved å trykke på den 
relevante tasten en eller flere ganger. For 
eksempel for å legge inn navnet PAUL:
1 Trykk 7 én gang: P
2 Trykk 2 én gang: PA
3 Trykk 8 to ganger: PAU
4 Trykk 5 tre ganger: PAUL
Tabellen nedenfor viser 
bokstavtildelingen når man legger inn 
tekst eller nummer:  

I skjermen vises #  som . 

Trykk på c for å slette det siste sifferet 
eller tegnet du tastet inn, eller hold inn 
knappen for å slette alt.

5.4 Anrop kobles opp
Noen alternativer er tilgjengelige under 
et anrop. Tilgjengelig alternativer er:

5.4.1 Justere lydstyrke i høyttaler
Trykk på n under et anrop for å velge 
mellom NIVÅ 1 og NIVÅ 5.

5.4.2 Aktivere/deaktivere 
mikrofonutkopling

Når mikrofonen er utkoplet, kan ikke 
samtalepartneren høre deg.
1 Trykk på s under et anrop for å 

slå av mikrofonen.
2 Trykk på s igjen for å slå på 

mikrofonen.

5.4.3 Aktivere/deaktivere 
høyttalermodus

Aktivering av håndsettet kan plutselig øke 
lydstyrken i høyttaleren til et svært høyt 
nivå. Pass på at håndsettet ikke er for 
nærme øret.

Taster Tildelte tegn
0 0 / + - * \
1 mellom 1 # < >
2 A B C 2 Æ
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?
9 W X Y Z 9 Ø
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1 Trykk på l under et anrop for å 
aktivere høyttalermodus.

2 Trykk på l en gang til for å  
deaktivere høyttalermodus.

5.5 Bruke Telefonbok
Telefonen din kan lagre opp til 100 
telefonbokminner. Hver oppføring kan 
bestå av maks. 24 for telefonnummeret 
og 12 tegn for navnet.

Hvis du har flere håndsett, kan 
telefonboka bare brukes av en bruker om 
gangen.

5.5.1 Lagre en kontakt i 
telefonboka

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til TELEFONBOK og trykk på 
o. Trykk på o for å komme til 
NYTT NAVN.

2 SKRIV NAVN vises i skjermen.
3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 

12 tegn), og trykk på o.
4 TAST NUMMER vises i skjermen.
5 Legg inn nummeret (maks. 24 sifer) 

og trykk på o.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å slette det siste sifret 
eller tegnet som ble lagt inn. Eller et langt 
trykk for å slette alt.
Trykk på h i mer enn 5 sekunder for å 
gå tilbake til hvilemodus.

Du kan ikke lagre en ny oppføring i 
telefonboka når minnet er fullt. I så fall 

må du slette eksisterende oppføringer 
slik at det blir plass for nye oppføringer.

5.5.2 Tilgang til telefonboka
1 Trykk på d i hvilemodus og rull n 

for å bla gjennom telefonboka.
• Oppføringene i telefonboka vil 

være i alfabetisk rekkefølge.
2 Trykk på o for å se detaljene. 

Trykk på c  for å vise resten av 
sifrene hvis oppføringen består av 
mer enn 12 siffer.

I stedet for å rulle n for å bla gjennom 
oppføringene i telefonboka, kan du 
trykke på nummertasten som tilsvarer 
den første bokstaven i den oppføringen 
du leter etter. For eksempel ved å trykke 
på 2 vil oppføringene som begynner 
med A vises. Ved å trykke på 2 på nytt 
vil oppføringene som begynner med B 
vises, osv.

5.5.3 Endre en 
telefonbokoppføring

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til TELEFONBOK og trykk på 
o. Rull n til ENDRE TLF.B. og 
trykk på o.

2 Rull n for å velge en oppføring som 
skal endres.

3 Trykk på o for å vise navnet. 
Rediger navnet og trykk på o for 
å bekrefte.

4 Rediger nummeret og trykk på o 
for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal.
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5.5.4 Slette en 
telefonbokoppføring

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til TELEFONBOK og trykk på 
o. Rull n til SLETT og trykk på 
o.

2 Rull n for å velge en oppføring som 
skal slettes og trykk på o.

3 SLETTE? vises i skjermen. Trykk 
på o igjen for å bekrefte 
slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til den forrige 
menyen.

5.5.5 Slett alle 
telefonbokoppføringene

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til TELEFONBOK og trykk på 
o.

2 Rull n til SLETT ALT og trykk på 
o.

3 SLETTE? vises i skjermen. Trykk 
på o igjen for å bekrefte 
slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til den forrige 
menyen.

5.5.6 Hurtignummer
Trykk 1 i minst ett sekund for å slå 
håndsettet på. For å slå det av, trykk og 
hold 2 nede i minst 5 sekunder i 

hvilemodus. Et langt trykk på tastene i 
hvilemodus vil automatisk ringe det 
lagrede telefonnummeret.

Avhengig av hvilket land du er bosatt i, 
kan håndsettet inneholde 
forhåndslagrede oppføringer som 
TALEMELDING og/eller INFO 1. 
Disse oppføringene er forhåndsdefinert 
som hurtigminnetast 1 (for 
TALEMELDING) og/eller tast 2 (for 
INFO 1). Hvis du abonnerer på disse 
tjenestene, kan du ringe 
talemeldingsnummeret og/eller 
informasjonstjenestenummeret med tast 
1 og/eller tast 2.

5.5.6.1 Legge til/redigere 
hurtignummer

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til TELEFONBOK og trykk på 
o. Rull n til 
HURTIGNUMMER og trykk på 
o.

2 Rull n til FORVALG 1 eller 
FORVALG 2, og trykk på o.
• Det lagrede nummeret vises (hvis 

tilstede).
3 Trykk på m for å komme til 

hurtignummermenyen.
4 Trykk på o for å komme inn i 

REDIGER.
5 Rull n for å velge navnet og trykk 

på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.
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5.5.6.2 Slette hurtignummer
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til TELEFONBOK og trykk på 
o. Rull n til 
HURTIGNUMMER og trykk på 
o.

2 Rull n til FORVALG 1 eller 
FORVALG 2, og trykk på o.
• Det lagrede nummeret vises (hvis 

tilstede).
3 Trykk på m for å komme til 

hurtignummermenyen.
4 Rull n til SLETT og trykk på o.
5 BEKREFTE? vises på skjermen.
6 Trykk på o for å bekrefte 

slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

5.6 Bruke Gjenta-liste
Gjenta-listen lagrer de siste 10 numrene 
som ble slått. Maks. 24 siffer kan vises for 
hver oppføring.

5.6.1 Tilgang til gjenta-liste
1 Trykk på r for å gå til gjenta-

listen, og rull n for å bla gjennom 
gjenta-listen.
• Det siste nummeret som ble slått 

vil bli vist først i gjenta-listen. 
Hvis dette nummeret stemmer 
med en av oppføringene i 
telefonboka, vises navnet isteden.

Trykk på c for å gå tilbake til 
hvilemodus. 

5.6.2 Lagre et gjenta-numre i 
telefonboka

1 Trykk på r i hvilemodus, rull n 
for å velge en oppføring og trykk på 
o. Trykk på o for å komme til 
LAGRE NR.ET.

2 SKRIV NAVN vises i skjermen.
3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 

12 tegn) og trykk på o.
4 TAST NUMMER vises og det 

valgte nummeret fra gjenta-listen 
kommer fram i nummerfeltet. Du 
kan nå redigere nummeret om du 
vil.

5 Trykk på o.
• En bekreftelsestone høres og 

skjermen går tilbake til 
gjentalisten.

Trykk på c for å slette det siste sifret 
eller tegnet som ble lagt inn. Eller hold 
inn for å slette alt.

5.6.3 Slette et gjenta-numre
1 Trykk på r i hvilemodus og rull 

n til en oppføring.
2 Trykk på o for å komme til 

alternativene i gjenta-listen.
3 Rull n til SLETT og trykk på o.
4 SLETTE? vises i skjermen. Trykk 

på o igjen for å bekrefte 
slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til det forrige nivået 
på menyen.
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5.6.4 Slette alle gjenta-numre
1 Trykk på r i hvilemodus og trykk 

på o.
2 Rull n til SLETT ALT og trykk på 

o.
3 BEKREFTE? vises i skjermen. 

Trykk på o igjen for å bekrefte 
slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til den forrige 
menyen.

5.7 Bruke Anropslogg
Anropsloggen lagrer de siste 20 eksterne 
anropene og eventuell ny talemelding 
som er mottatt. Når du blar gjennom 
anropslisten, vil  -ikonet blinke for nye 
og ubesvarte anrop, og vil lyse konstant 
for besvarte anrop. Hvis du abonnerer på 
nummervisning (CLI = Caller Line 
Identification), og forutsatt at 
oppringeren ikke har skjult-ID, vil navnet 
(eller nummeret) på oppringeren bli vist.

Hvis identiteten til oppringeren er holdt 
tilbake eller nettverket ikke oppgir 
informasjon om dato og tidspunkt, vil 
informasjonen ikke bli vist i anropsloggen. 
Hvis du ikke abonnerer på 
nummervisning, vil det ikke bli vist noen 
informasjon i anropsloggen.

5.7.1 Tilgang til anropsloggen
1 Trykk på u i hvilemodus og rull n 

for å bla gjennom anropsloggen.

• Anropene (tapte og mottatte) 
vises i kronologisk rekkefølge 
med det siste anropet øverst i 
lista.

2 Trykk på o for å se detaljene.
3 VIS vises. Trykk på o.
4 Trykk flere ganger på o for å rulle 

gjennom mottakstidspunktet (dato 
og klokkeslett), nummeret på 
anropet og navnet på oppringeren. 
Trykk på c når som helst for å gå 
tilbake til anropslista.

5.7.2 Lagre oppføring i anropsliste 
i telefonbok

1 Trykk på u i hvilemodus, rull n for 
å velge en oppføring og trykk på 
o. Rull n for å velge LAGRE 
NR.ET og trykk på o.

2 SKRIV NAVN vises i skjermen.
3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 

12 tegn) og trykk på o.
4 TAST NUMMER vises og det 

valgte nummeret fra anropsloggen 
kommer fram i nummerfeltet. Du 
kan nå redigere nummeret om du 
vil.

5 Trykk på o.
• En bekreftelsestone høres og 

skjermen går tilbake til 
anropslisten.

Trykk på c for å slette det siste sifret 
eller tegnet som ble lagt inn.
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5.7.3 Slette en oppføring i 
anropsliste

1 Trykk på u i hvilemodus, rull n for 
å velge en oppføring og trykk på 
o. Rull n til SLETT og trykk på 
o.

2 SLETTE? vises i skjermen. Trykk 
på o igjen for å bekrefte 
slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til det forrige nivået 
på menyen.

5.7.4 Slett alle oppføringene i 
anropslisten

1 Trykk på u i hvilemodus og trykk på 
o.

2 Rull n til SLETT ALT og trykk på 
o.

3 BEKREFTE? vises i skjermen.
4 Trykk på o igjen for å bekrefte 

slettingen.
• Det avgis et godkjenningssignal.

Trykk på c for å avvise slettingen. 
Skjermen går tilbake til den forrige 
menyen.

5.8 Bruke Intern samtale

Intern samtale og anropsoverføring er 
kun mulig når minst 2 håndsett er 
registrert i samme basestasjon. Med 
dette kan du ringe gratis internt, 
overføre eksterne anrop fra et håndsett 

til et annet og bruke 
konferansealternativet.

5.8.1 Intern samtale med annet 
håndsett

Hvis håndsettet ikke tilhører CD250/
255- eller SE250/255-serien, er denne 
funksjonen muligens ikke tilgjengelig.
1 Trykk på i i hvilemodus.

• Hvis du har to håndsett, søkes 
det andre håndsettet automatisk.

• INT 2345 * vises for å angi 
håndsettnummerne som 
tilgjengelig for intern samtale 
(* angir alle håndsettene).

2 Hvis det er mer enn 2 registrerte 
håndsett, må nummeret til 
håndsettet legges inn (tast 1–5). 
Trykk på * for å ringe alle 
håndsettene samtidig.

3 Trykk på t på håndsettet som blir 
oppringt.
• Intern samtale er opprettet.

5.8.2 Overføre et eksternt anrop 
til et annet håndsett

1 Trykk på i under anropet for å 
sette det eksterne anropet på vent 
(oppringeren kan ikke lenger høre 
deg).

2 Legg inn håndsettnummeret (tast 
1–5) du vil overføre det 
eksterne anropet til. 

3 Trykk på t på det oppringte 
håndsettet for å svare på det interne 
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anropet, der begge de interne 
oppringerne kan snakke sammen.
• Intern samtale er opprettet.

4 Trykk på h på det første 
håndsettet for å overføre det 
eksterne anropet til det oppringte 
håndsettet.
• Det eksterne anropet er 

overført.

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, 
må du trykke på i for å ta det 
eksterne anropet tilbake.

5.8.3 Svare et eksternt anrop 
under en intern samtale

1 Under en intern samtale høres en 
ny tone ved et innkommende 
eksternt anrop.

2 Trykk t for å svare på det 
eksterne anropet og avslutte den 
interne samtalen.
• Anropet er oppkoblet.

5.8.4 Veksle mellom et internt og 
eksternt anrop

Trykk på i under anropet for å veksle 
mellom internt og eksternt anrop.

5.8.5 Opprette  konferansesamtale 
med tre deltakere

Egenskapen Konferansesamtale gjør at et 
eksternt anrop kan deles med to 
håndsett (i intern samtale). De tre 
deltakerne kan dele samtalen, og det er 

ikke nødvendig med noe 
nettverksabonnement.
1 Trykk på i under anropet for å 

sette det eksterne anropet på vent 
(oppringeren kan ikke lenger høre 
deg).

2 Legg inn håndsettnummeret (tast 
1–5) til den du vil opprette 
konferansesamtale med.

3 Trykk på t på det oppringte 
håndsettet for å svare på det interne 
anropet, der begge de interne 
oppringerne kan snakke sammen.
• Intern samtale er opprettet.

4 Trykk og hold i i 2 sekunder på 
det første håndsettet for å starte 
konferansesamtalen med tre 
deltakere.
• KONFERANSE vil bli vist i 

skjermen straks 
konferansesamtalen er opprettet.

5.9 Søker
Søkefunksjonen gjør at du kan finne et 
forlagt håndsett hvis håndsettet befinner 
seg innenfor dekningsområdet og 
batteriene fremdeles er ladet.
1 Trykk på a på basestasjonen.

• Alle registrerte håndsett ringer.
2 Når håndsettet er funnet, trykker 

du på hvilken som helst tast på 
håndsettet for å avslutte søkingen.

Hvis ingen tast trykkes i løpet av 30 
sekunder, går håndsettet og 
basestasjonen automatisk tilbake til 
hvilemodus.

Merk
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Trykk på a på basestasjonen igjen for å 
stanse søkingen.

5.10 Nummersammenkjeding
Denne egenskapen gjør at du kan slå et 
internt nummer under samtalen til et 
nummer som allerede er lagret i 
telefonboka.
1 Trykk på t for å ta linja og trykk 

på o for åpne telefonboklisten.
• Oppføringene i telefonboka er i 

alfabetisk rekkefølge.
2 Rull n for å velge en oppføring. 

Trykk deretter på t.
• Den første delen slås.

3 Legg inn internnummeret.
• Hvert siffer blinker for å angi at 

det blir slått.

5.11 Klokke- og alarminnstillinger
Denne egenskapen gjør at du kan stille 
inn dato, klokkeslett og alarm for 
telefonen din. Standard data og 
klokkeslett er henholdsvis 01/01 og 
00:00.

5.11.1 Lagre dato og klokkeslett
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til KLOKKE&ALARM og trykk på 
o. Trykk på o for å komme til 
ST. DATO/TID.

2 Sist lagret dato vises. Legg inn 
dagens dato (DD/MM) og trykk på 
o.

3 Sist lagret klokkeslett vises. Legg inn 
aktuelt klokkeslett (TT-MM) og 
trykk på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

Klokkeslettet er i 24-timers format som 
standard. Hvis 12-timers format er blitt 
valgt, må du bruke n til å rulle mellom 
AM og PM. Et feilsignal avgis hvis et 
ugyldig siffer legges inn i feltene for dato/
klokkeslett.
Time: 00 til 23; minutter: 00 til 59
Dato: 01 til 31; måned: 01 til 12

Hvis telefonen din er koblet til en ISDN-
linje via en adapter, må muligens dato og 
klokkeslett oppdateres etter hvert anrop. 
Tilgjengeligheten til dato og klokkeslett 
er avhengig av din nettverksleverandør. 
Kontroller innstillingene for dato og 
klokkeslett i ditt ISDN-system, eller 
kontakt din nettverksleverandør.

5.11.2 Stille inn klokkeslett- og 
datoformat

5.11.2.1 Stille inn 
klokkeslettformat

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til KLOKKE&ALARM og trykk på 
o.

2 ST. DATO/TID vises. Rull n til 
ANGI SYKLUS og trykk på o.

3 TIDSFORMAT vises. Trykk o, 
rull n for å velge  12 T eller 24 T.

Tips
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4 Trykk på o for å velge 
alternativet.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til ANGI 
SYKLUS-menyen.

5.11.2.2 Stille inn datoformat
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til KLOKKE&ALARM og trykk på 
o.

2 ST. DATO/TID vises. Rull n til 
ANGI SYKLUS og trykk på o.

3 TIDSFORMAT vises. Rull n til 
DATOFORMAT og trykk på o.

4 Rull n for å velge DD/MM eller 
MM/DD, og trykk på o for å 
bekrefte valget.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til ANGI 
SYKLUS-menyen.

5.11.3 Stille inn alarm
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n til 

KLOKKE&ALARM og trykk på 
o. Rull n til  ALARM og trykk 
på o.

2 Rull n til AV, PÅ EN GANG 
eller DAGLIG og trykk på o.

3 Hvis du velger PÅ EN GANG eller 
DAGLIG, må du legge inn 
klokkeslettet (TT-MM) for alarmen 
og trykke på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

Alarmtonen høres i 1 minutt når 
alarmtiden er nådd. Stopp alarmsignalet 
ved å trykke på hvilken som helst tast på 
håndsettet.

5.11.4 Stille innalarmsignal
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til KLOKKE&ALARM og trykk på 
o. Rull n til ALARMTONE og 
trykk på o.

2 Rull n til MELODI 1, MELODI 2 
eller MELODI 3 og trykk på o 
for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

6 Personlige 

innstillinger

6.1 Endre håndsettnavn
Du kan gi håndsettet navn og vise 
håndsettnavnet i hvilemodus. Standard 
håndsettnavn på håndsettet er PHILIPS.
1 Trykk m i hvilemodus, rull n til 

PERS. INNST. og trykk o, trykk 
deretter o igjen for å angi  
HÅNDSETTNAVN.

2 Håndsettnavnet vises. Trykk på c 
for å slette tegn en etter en. Eller 
hold inn for å slette alt.
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3 Legg inn det nye navnet (maks. 10 
tegn) og trykk på o for å 
bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

6.2 Håndsettoner

6.2.1 Stille inn ringevolum

Når håndsettet ringer under et 
innkommende anrop, må du ikke holde 
håndsettet for nært øret ettersom 
volumet på ringesignalet kan skade 
hørselen din.
Det er 6 alternativer for ringevolum (nivå 
1 til nivå 5 samt RINGING AV). 
Standardnivået er 3.
1 Trykk m i hvilemodus, rull n til 

PERS. INNST. og trykk o. Rull 
n til HÅNDSETTONE og trykk 
o, trykk deretter o igjen for å 
angi RINGEVOLUM.

2 Rull n for å velge ønsket volumnivå 
og trykk på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

Når RINGING AV er aktivert, vil 
ikonet  vises i skjermen.

6.2.2 Stille inn ringemelodi
Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på 
håndsettet ditt.

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til PERS. INNST. og trykk på o.

2 Rull n til HÅNDSETTONE og 
trykk på o. Rull så n til 
RINGETONER og trykk på o.

3 Rull n til den melodien du vil spille.
4 Trykk på o for å stille inn 

ringemelodien.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

6.2.3 Aktiver/deaktivere tastetone
En enkelt tone høres når en tast trykkes 
inn. Du kan aktivere eller deaktivere 
tastetonen. Standardinnstillingen for 
tastetonen er PÅ.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til PERS. INNST. og trykk på o.
2 Rull n til HÅNDSETTONE og 

trykk på o. Rull så n til 
TASTETONE og trykk på o.

3 Rull n for å velge PÅ eller AV, og 
trykk på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

6.3 Endre skjermspråk
Håndsettet ditt støtter forskjellige 
skjermspråk, avhengig av hvilket land du 
valgte under VELKOMMEN-modus.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til PERS. INNST. og trykk på o. 
Rull n til SPRÅK og trykk på o.

2 Rull n til ønsket språk og trykk på 
o for å bekrefte.

Fare
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• Det avgis et godkjenningssignal, 
og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

Straks skjermspråket er stilt inn, blir alle 
menyer i håndsettet vist på det språket 
som ble valgt.

6.4 Deaktivere/aktivere  
automatisk legg-på

Hvis automatisk legg-på er PÅ, vil den 
automatisk frigjøre linjen når telefonen 
legges tilbake i holderen.
Hvis automatisk legg-på er AV og 
håndsettet settes tilbake i holderen mens 
det fremdeles er i talemodus, vil 
håndsettet gå over i håndsfri, høyttalende 
modus. Dette lar deg lade håndsettet 
under anrop.
Standardinnstillingen for automatisk legg-
på er PÅ.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til PERS. INNST. og trykk på o.
2 Rull n til AUTO LEGG-PÅ og 

trykk på o. Den nåværende 
innstillingen er vist.

3 Rull n for å velge PÅ eller AV, og 
trykk på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til 
AUTO LEGG-PÅ-menyen.

7 Avanserte 

innstillinger

7.1 Endre PIN
PIN brukes for å registrere/avregistrere 
håndsett. Standard PIN er 0000. 
Maksimumslengden på PIN-koden er 4 
tegn. Denne PIN-koden brukes også til å 
beskytte innstillingene på håndsettet ditt. 
Du vil bli spurt når håndsettet behøver 
PIN-koden.

Standard-pin koden er forhåndsinnstilt til 
0000. Hvis du endrer denne PIN-koden, 
må du oppbevare detaljene om PIN på et 
trygt, men lett tilgjengelig sted. Ikke mist 
PIN-koden.
1 Trykk m i hvilemodus, rull n til  

AVAN. INNST. og trykk o, 
trykk deretter o igjen for å angi 
SKIFT PIN.

2 Legg inn nåværende PIN når du får 
beskjed om det, og trykk på o for 
å bekrefte.
• PIN-koden som legges inn vil bli 

vist som asterisker (*) på 
skjermen.

3 Legg inn den nye PIN-koden og 
trykk på o for å bekrefte den nye 
koden. En bekreftelsestone høres 
og LAGRET vises et øyeblikk, og 
deretter går skjermen tilbake til 
normalvisning. 

Tips
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Hvis du glemmer PIN-koden, vil du måtte 
tilbakestille telefonen til 
standardinnstillingene. Se avsnitt 7.5 
“Tilbakestille enhet” for flere detaljer.

7.2 Registrer
Hvis du vil registrere flere håndsett, eller 
hvis du har avregistrert håndsettet ditt 
ved en feiltakelse, og vil registrere det 
igjen, må du følge prosedyren beskrevet 
nedenfor. Dette er prosedyren for 
registrering av håndsett av den typen som 
omtales i denne håndboken. Prosedyrene 
kan variere for andre typer håndsett. I så 
fall henviser vi til produsenten av 
håndsettet. Ekstra håndsett må 
registreres i baseenheten før de kan 
brukes. Opp til 5 håndsett kan registreres 
i én basestasjon.
PIN er nødvendig før du kan registrere 
eller avregistrere håndsett.

Standard PIN er 0000.
1 Trykk og hold a på basestasjonen 

i ca. 3 sekunder.

Hvis registreringen ikke fullføres innen 90 
sekunder, vil registreringsprosedyren bli 
avbrutt. Hvis dette skjer, må du gjenta 
trinn 1.
2 Trykk på m på håndsettet, rull n 

til AVAN. INNST. og trykk på 
o. Rull n til REGISTRER og 
trykk på o.

3 Legg inn PIN når du får beskjed om 
det, og trykk på o for å bekrefte.

Standard PIN er 0000.
4 SØKER vises i skjermen.

• Når registreringen er fullført, 
avgis et bekreftelsessignal og 
håndsettnumrene (1 til 5) vil bli 
tildelt av basen automatisk.

7.3 Avregistrere
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til AVAN. INNST. og trykk på 
o. Rull n til AVREGISTR. og 
trykk på o.

2 Legg inn PIN-koden og trykk o 
for å bekrefte.

Standard PIN-kode er 0000.
3 Rull n for å velge 

håndsettnummeret for å 
avregistrere, og trykk på o for å 
bekrefte.
• Et bekreftelsessignal avgis for å 

angi fullført avregistrering, og 
skjermen viser 
UREGISTRERT.

Hvis avregistreringen ikke fullføres innen 
15 sekunder, vil 
avregistreringsprosedyren bli avbrutt og 
håndsettet går tilbake til hvilemodus.
Et registrert håndsett av andre typer enn 
det som er er beskrevet i denne 
håndboken, kan bare avregistreres ved 
hjelp av et håndsett som er beskrevet i 
denne håndboken.

Tips
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7.4 Velg land
Tilgjengeligheten til denne menyen er 
avhengig av hvilket land du bor i.
Du kan velge et annet land enn det som 
er valgt under VELKOMMEN-modus.

Når landet er valgt, vil de standard 
linjeinnstillingene for det valgte landet 
automatisk gjelde for telefonen (f.eks. 
Ring tilbake-tid, Ringemodus, Språk osv.).
1 Trykk m i hvilemodus, rull n til 

AVAN. INNST. og trykk o, rull 
n til VELG LAND og trykk o.

2 Rull n til det landet du ønsker og 
trykk på o.

3 BEKREFTE? vises i skjermen. 
Trykk på o igjen for å bekrefte.
• En bekreftelsestone høres og 

skjermen går tilbake til 
normalvisning.

7.5 Tilbakestille enhet
Du kan tilbakestille telefonen til 
standardinnstillingene med denne 
egenskapen.

Når telefonen tilbakestilles, vil alle dine 
personlige innstillinger, anropsloggen og 
ring tilbake-lista bli slettet, og telefonen 
går tilbake til standardinnstillingene. 
Telefonboka vil imidlertid bli uendret 
etter tilbakestillingen.

Det er mulig du må konfigurere telefonen 
på nytt. I så fall vil VELKOMMEN-
modus komme fram igjen etter 
tilbakestillingen. (Gå til kapittel 3.3)

1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 
til AVAN. INNST. og trykk på 
o. Rull n til TILBAKESTILL 
og trykk på o.

2 BEKREFTE? vises i skjermen.
3 Trykk på o igjen for å bekrefte.

• Det avgis et godkjenningssignal.
• Enheten er tilbakestilt til 

standardinnstillingene. (se 
“Standardinnstillinger” på 
side 33)

7.6 Stille inn prefiks
Denne egenskapen gjør at du kan 
definere et prefiksnummer som skal 
føyes til i begynnelsen av et nummer 
under forhåndsringing 
(se “Forhåndsoppringing” på side 17). Du 
kan også bruke denne egenskapen til å 
føye til en søkestreng som stemmer 
overens med og erstatter de første 
sifrene i nummeret under 
forhåndsoppringing.
Du kan legge inn opp til maks. 5 siffer for 
søkestrengen og 10 siffer for automatisk 
forvalgnummer.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til AVAN. INNST. og trykk på 
o. Rull n til AUTO FORVALG 
og trykk på o.

2 DETEKT TALL vises i skjermen. 
Trykk på o for å legge inn.
• Den sist lagrede søkestrengen 

vises (hvis noen).
3 Legg inn et søkestrengnummer 

(maks. 5 siffer) og trykk på o for 
å bekrefte.
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4 PREFIKS vises i skjermen. Trykk 
på o for å legge inn.
• Det sist lagrede prefiksnummeret 

vises (hvis noen).
5 Legg inn prefiksnummeret (maks. 10 

siffer) og trykk på o for å 
bekrefte.
• “LAGRET” vises i skjermen, og 

skjermen går tilbake til 
hvilemodus.

Hvis ingen søkestreng (blank) legges inn, 
vil prefiksnummeret automatisk bli føyd 
til forhåndsoppringingsnummeret etter at 
du har trykket på t.
For nummer som begynner med *, # 
eller P vil prefiksnummeret ikke bli føyd 
til forhåndsoppringingsnummeret etter at 
du har trykket på t.

7.7 Endre Ring tilbake-tid
Ring tilbake-tid (eller anropsforsinkelse) 
er tidsforsinkelsen når linja blir brutt 
etter at du trykker på t-tasten. Den 
kan settes til kort eller lang.
Standardverdien for Ring tilbake-tiden 
som er forhåndsinnstilt i håndsettet, bør 
være den mest egnede for nettverket i 
landet hvor du bor, og det bør derfor 
ikke være nødvendig å forandre den.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til AVAN. INNST. og trykk på 
o.

2 Rull n til TILB.RINGTID og 
trykk på o.

3 Rull n til KORT eller LANG og 
trykk o for å bekrefte.

• Det avgis et godkjenningssignal, 
og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

Vi kan ikke garantere at telefonen vil 
fungere sammen med alle typer av 
interne telefonsentraler (PABX).

7.8 Endre ringemodus
Standardverdien for ringemodus som er 
forhåndsinnstilt i håndsettet, bør være 
den mest egnede for nettverket i landet 
hvor du bor, og det bør derfor ikke være 
nødvendig å forandre den.
1 Trykk på m i hvilemodus, rull n 

til AVAN. INNST. og trykk på 
o. Rull n til RINGEMODUS 
og trykk på o.

2 Rull n til TONE eller PULS, og 
trykk på o for å bekrefte.
• Det avgis et godkjenningssignal, 

og skjermen går tilbake til den 
forrige menyen.

7.9 Stille inn registrering av første 
ring

Registrering av første ring gjør at telefonen 
kan ringe når den mottar det første 
ringesignalet. Det anbefales at du stiller 
registrering av første ring til AV hvis du 
abonnerer på nummervisningstjenesten. 
Hvis du ikke vil abonnere på 
nummervisningstjenesten, anbefales det 
at du stiller registrering av første ring til 
PÅ. (se avsnittet 6.2.2)
1 Trykk m i hvilemodus, rull n til 

AVAN. INNST. og trykk o.
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2 Rull n til FØRSTE RING og 
trykk o.

3 Rull n til PÅ eller AV og trykk 
o for å bekrefte.
• En bekreftelsestone høres og 

skjemen går tilbake til det forrige 
nivået i menyen.

7.10 Standardinnstillinger
8 Tekniske data

Skjerm
• Progressiv LCD-bakgrunnsbelysning
• Bakgrunnsbelysningen forblir på i 

8 sekunder etter hver handling slik 
som et innkommende anrop, 
tastetrykk, løfte håndsettet fra 
basestasjonen osv.

• LCD-bakgrunnsbelysningen er 
ravfarget.

Generelle telefonegenskaper
• Med identifikasjon av oppringerens 

navn og nummer
• 5 standard + 5 polyfoniske 

ringemelodier

Telefonbokliste, Gjenta-liste og 
Anropslogg
• Telefonbokliste med 100 oppføringer
• Gjenta-liste med 10 oppføringer
• Anropslogg med 20 oppføringer

Batteri
• 2 × batterier av typen HR AAA NiMh 

600 mAh

Parameter Standardverdi
Ringevolum NIVÅ 3
Ringemelodi MELODI 1
Høyttaler-
volum

Medium (VOLUM 3)

Tastlyd PÅ
Vis språk AVHENGIG AV LAND
Automatisk 
legg-på

PÅ

Håndsett-
navn

PHILIPS

Klokkeslett/
dato

00:00; 01-01

Alarm AV
Alarmsignal MELODI 2
Ringemodus AVHENGIG AV LAND
Tilbakerin-
gingstid

AVHENGIG AV LAND

PIN 0000
Automatisk 
prefiks

SLETTET

Første 
ringetone

PÅ

Telefon-
bokminne

ETTER EN 
TILBAKESTILLING 
BEHOLDES 
TELEFONBOKA SOM 
DEN VAR FØR 
TILBAKESTILLINGEN

Gjenta-
minne

SLETTET

Anropslogg SLETTET

Parameter Standardverdi
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Vekt og mål

CD250
Base:
• 144 gram
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(H × D × B)
Håndsett:
• 135,5 gram
• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 

(H × D × B)
SE250

Base:
• 145,5 gram
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm 

(H × D × B)
Håndsett:
• 135,5 gram
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm 

(H × D × B)

Temperaturområde
• Drift: mellom 0 og 35° C 

(32 til 95º F)
• Oppbevaring: mellom -20 og 70° C

(-4 til 158º F)

Relativ luftfuktighet
• Drift: opp til 95% ved 40° C
• Oppbevaring: opp til 95% ved 40° C

9 Spørsmål og svar

www.philips.com/support

I dette kapitlet finner du de mest stilte 
spørsmålene samt svarene om din 
telefon.

9.1 Forbindelse

Håndsettet slår seg ikke på!
• Lad batteriene: Legg håndsettet i 

basestasjonen for lading. Etter en kort 
stund vil telefonen slå seg på.

Håndsettet lader ikke!
• Kontroller laderforbindelsene.

-ikonet blinker ikke under 
lading!
• Batteriet er fulladet: Det er ikke 

nødvendig å lade batteriet.
• Dårlig batterikontakt: Juster 

håndsettet noe.
• Tilsmusset kontakt: Rengjør 

kontakten på batteriene med en klut 
fuktet med alkohol.

Forbindelsen brytes under et anrop!
• Lad batteriet.
• Flytt deg nærmere basestajonen.

Telefonen er utenfor 
dekningsområdet!
• Flytt deg nærmere basestajonen.
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9.2 Oppsett

SØKER vises i håndsettet og -
ikonet blinker!
• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Pass på at basestasjonen er på.
• Tilbakestill enheten og start 

registreringen av håndsettet på nytt.

9.3 Lyd

Håndsettet ringer ikke!
Kontroller at RINGEVOLUM ikke stilt 
inn på RINGING AV, og sørg for at -
ikonet ikke vises i skjermen (se “Stille inn 
ringevolum” på side 28).

Oppringeren kan ikke høre meg!
Mikrofonen kan være utkoplet: Trykk på 
s under et anrop.

Det er ikke noe summetone!
• Ingen strøm: Kontroller forbindelsene.
• Batteriene er tomme: Lad batteriene.
• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Feil telefonledning er brukt: Bruk 

telefonledningen som fulgte med.
• Det kan være nødvendig med en 

linjeadapter: Da må linjeadapteren 
kobles til telefonledningen.

Oppringeren hører meg kun svakt!
• Flytt deg nærmere basestajonen.
• Flytt basestasjonen minst en meter 

unna elektroniske apparater.

Det er hyppig støyforstyrrelse på 
radioen eller fjernsynet mitt!

• Flytt basestasjonen så langt unna 
elektriske apparater som mulig.

9.4 Produktvirkemåter

Tastaturet virker ikke!
• Lås opp tastaturet: Langt trykk på * 

i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under lange 
samtaler!
• Dette er normal virkemåte. 

Håndsettet bruker strøm under 
anropet.

Håndsettet kan ikke registreres i 
basestasjonen!
• Maks. antall håndsett (5) er blitt nådd. 

Avregistrer et eksisterende håndsett 
for å registrere et nytt.

• Ta ut og skift batteriene i håndsettet.
• Prøv igjen ved å koble fra og til 

strømledningen til basestasjonen, og 
følg framgangsmåten for å registrere 
et håndsett (se “Registrer” på 
side 30).

Oppringerens nummer vises ikke!
• Tjenesten er ikke aktivert: Kontroller 

abonnementet ditt med 
nettverksleverandøren.

Jeg kan ikke endre innstillingene for 
talepostkassen min.
• Talepostkasser som leveres av 

teleoperatøren administreres av 
teleoperatøren, og ikke selve 
telefonen. Ta kontakt med 
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teleoperatøren hvis du vil endre 
innstillingene.

Håndsettet mitt går stadig over i 
hvilemodus!
• Hvis ingen tast trykkes i løpet av 

15 sekunder, går håndsettet 
automatisk tilbake til hvilemodus. Det 
vil også gå automatisk tilbake til 
hvilemodus når du legger håndsettet 
tilbake i basestasjonen (hvis auto legg-
på er på).

Telefonbokoppføring kan ikke lagres 
og FULLT MINNE vises!
• Slett en oppføring for å frigjøre minne 

før du lagrer kontakten din igjen.

PIN er feil!
• Standard PIN er 0000.
• Tilbakestill håndsettet for å gå tilbake 

til standard PIN-kode hvis den er blitt 
endret tidligere (se “Tilbakestille 
enhet” på side 31).
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