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1 Viktigt!

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning 
innan du använder telefonen. Den 
innehåller viktig information och 
anmärkningar gällande telefonen.

1.1 Strömförsörjning
• Till denna produkt krävs en elektrisk 

strömförsörjning på 100–240 V 
växelström. Vid strömavbrott kan 
kommunikationen avbrytas.

• Det elektriska nätverket klassas som 
farligt. Det enda sättet att bryta 
strömmen till laddaren är att dra ur 
stickproppen ur eluttaget. Se till att 
det elektriska uttaget alltid är 
lättillgängligt.

• Spänningen i telefonnätet klassas som 
TNV-3 (Telecommunication Network 
Voltages), som angivits i standarden 
EN 60-950.

För att undvika skador eller fel:
• Låt inte laddningskontakterna eller 

batteriet komma i kontakt med 
metallföremål.

• Använd aldrig något annat batteri än 
det som levererades med produkten 
eller som rekommenderas av Philips: 
explosionsrisk.

• Använd alltid de sladdar som 
levererades med produkten.

• Aktivering av högtalarläget kan göra 
att ljudet i hörluren stiger till en 

mycket hög nivå. Se till att du inte 
håller handenheten för nära ditt öra.

• Denna utrustning är inte avsedd för 
nödsamtal när strömmen försvinner. 
Ett alternativ måste finnas tillgängligt 
för nödsamtal.

• Utsätt inte telefonen för hög värme 
från värmeelement eller direkt solljus.

• Tappa inte telefonen och låt inte 
föremål falla på den.

• Använd inte rengöringsmedel som 
innehåller sprit, ammoniak, bensin 
eller slipmedel eftersom dessa kan 
skada apparaten.

• Använd inte produkten på platser där 
det finns explosionsrisk.

• Låt inte små metallföremål komma i 
kontakt med produkten. Det kan 
försämra ljudkvaliteten och skada 
produkten.

• Aktiva mobiltelefoner i närheten av 
enheten kan orsaka störningar.

• Öppna inte produkten eftersom du 
kan utsättas för höga spänningar.

• Tillåt inte laddaren att komma i 
kontakt med vätskor.

• Använd endast medföljande batterier.
• Information om laddningsbara 

batterier
Ni-MH-batteri, AAA x 2, 1.2V, 
600mAh

• Använd endast med medföljande 
nätadapter.

• Information om nätadapter för 
basstation
In: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Ut: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN

Varning
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• Information om nätadapter för 
laddare
(endast uppsättning med flera 
handenheter)
In: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Ut: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Risk för explosion om batteriet byts 
ut mot ett batteri av felaktig typ. 
Bortskaffa använda batterier enligt 
anvisningarna.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:
• Använd telefonen på en plats där 

temperaturen alltid är mellan 0º C 
och 35º C (32 till 95º F).

• Förvara telefonen på en plats där 
temperaturen alltid är mellan –20º C 
och 70º C (–4 till 158º F).

• Batteriets livslängd kan förkortas vid 
låga temperaturförhållanden.

1.2 Överensstämmelse
Vi, Philips betygar att produkten är i 
enlighet med de huvudsakliga kraven och 
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/
EC. Denna produkt kan bara anslutas till 
de analoga telefonsystemen i de länder 
som nämns på omslaget.
Du kan läsa hela försäkran om överens-
stämmelse på www.p4c.philips.com.

1.3 Använda utrustning med GAP-
standard

GAP-standarden garanterar att alla 
DECT™ GAP-handenheter och 
basstationer uppfyller en minimistandard 

oavsett tillverkningsmodell. Handenheten 
och basstationen är tillverkade enligt 
GAP-standarden, vilket innebär att de 
garanterade funktionerna är: registrering 
av handenhet, komma ut på linjen, ta 
emot ett samtal och ringa upp. De 
avancerade funktionerna är eventuellt 
inte tillgängliga om du använder en annan 
handenhet med din basstation än en av 
de modeller som beskrivs i denna 
handbok.
För att registrera och använda telefonens 
handenhet med en basstation med GAP-
standard av ett annat märke, följer du 
först procedurerna som beskrivs i 
tillverkarens anvisningar och därefter 
proceduren som beskrivs på sidan 31. 
För att registrera en handenhet av ett 
annat märke till telefonens basstation 
placerar du basstationen i 
registreringsläge (sidan 31), därefter 
följer du proceduren i tillverkarens 
anvisningar.

1.4 Återvinning & avyttring
Anvisningar angående avyttring 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 
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kvalitet, som kan återvinnas och 
återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i ditt 
hushålls gemensamma soptunna.

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. Avyttring av hela produkten 

(inklusive sladdar, kontakter och 
tillbehör) i de angivna WEEE-
anläggningarna för avfallsuppsamling.

2. Om du köper en ersättnings-
produkt, lämna då tillbaka hela din 
gamla produkt till återförsäljaren. 
Han ska ta emot produkten i enligt 
med kraven i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:
Batterier skall inte kastas med 
det vanliga hushållsavfallet.

Förpackningsinformation:
Philips har märkt förpackningen med 
standardsymboler som är avsedda att 
främja återvinning och korrekt hantering 
av eventuellt avfall.

En finansiell ersättning har 
betalats till det nationella 
återanvändnings- och 
återvinningssystemet.

Det märkta förpacknings-
materialet är återvinningsbart.

1.5 Elektriska, magnetiska och 
elektromagnetiska fält (EMF)

1. Philips Royal Electronics tillverkar 
och säljer många produkter riktade 
mot konsumenter som vanligtvis, 
vilket är fallet med alla elektroniska 
apparater, har den egenskapen att 
dom avger och tar emot 
elektromagnetiska signaler.

2. En av Philips ledande affärsprinciper 
är att vidta alla nödvändiga hälso- 
och säkerhetsåtgärder för sina 
produkter, att följa alla gällande 
lagliga krav och att hålla sig inom 
gällande EMF-regler som gäller vid 
tiden för produktens tillverkning.

3. Philips har förutsatt sig att utveckla, 
tillverka och marknadsföra 
produkter som inte påverkar hälsan 
negativt.

4. Philips bestyrker att om deras 
produkter hanteras på det sätt som 
är avsett, är de är säkra att använda 
enligt den vetenskapliga kunskap 
som finns idag.

5. Philips spelar en aktiv roll i 
utvecklingen av internationella 
regler för EMF och säkerhet, vilket 
möjliggör för Philips att förutsäga 
framtida utveckling när det gäller 
standardisering och att kunna 
integrera dem i sina produkter.
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2 Telefonen

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din 
produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Det här finns i förpackningen

* Det kan vara så att telefonproppen inte är ansluten till telefonsladden vid leverans. 
I detta fall ansluter du telefonproppen med telefonsladden innan du 
ansluter telefonsladden till telefonjacket.

I uppsättningar med flera handenheter, finns en eller flera handenheter, batteriluckor, 
laddare med nätadapter och extra uppladdningsbara batterier.

Handenhet Basstation Batterilucka

Två uppladdningsbara 
AAA-batterier

Nätadapter Telefonsladd*

Bruksanvisning Garantihäfte Snabbstartsinstruktioner

Obs
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2.2 Översikt över telefonen

 

A Hörlur
B Display
Se sidan 10 för en översikt av ikonerna 
på displayen.
C OK-knapp o
I viloläge: Tryck länge för att växla mellan 
att visa handenhetens namn och datum/
tid.
I andra lägen: Väljer funktionen som visas 
på displayen. Används även till att 

bekräfta inmatningar (t ex vid inställning 
av datum och tid).
D Bakåt- och raderaknapp c
Tryck för att radera (ta bort) ett tecken 
eller en siffra vid inmatning. Tryck länge 
för att ta bort allt.
Tryck för att gå till föregående högre 
menynivå (BACK visas) när du använder 
menyer.
När  visas trycker du för att visa tecken 
eller siffror till höger om de som visas.
E Navigationsknappar n
I viloläge: Bläddra uppåt för att visa 
samtalslistan och nedåt för att ta fram 
telefonboken.
Under ett samtal: Bläddra uppåt eller 
nedåt för att höja eller sänka volymen i 
hörluren och mikrofonen.
Redigering och inmatning: Gå till 
föregående tecken u eller nästa tecken 
d.
I andra lägen: Bläddra uppåt eller nedåt i 
en menylista eller gå till föregående eller 
nästa post i telefonboken, återuppring-
lingslistan eller samtalslistan.
F Samtalsknapp och R-knapp t
Ring ett externt samtal eller svara på ett 
inkommande externt eller internt samtal.
Under ett samtal: Aktivera R-knapps-
funktionen.
I andra lägen: Ring upp valt nummer i 
telefonboken, återuppringningslistan eller 
samtalslistan.
G Knapp för att lägga på och 

stänga meny h
I viloläge: Tryck länge (fem sekunder) för 
att stänga av handenheten. Om 
handenheten är avstängd: Tryck länge (en 
sekund) för att slå på den.

A

B

D
C

F
G

E
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Under ett samtal: Lägga på luren.
I andra lägen: Tryck länge för att återgå 
till viloläge. Tryck kort för att gå till 
föregående menynivå.
H Menyknapp m
I viloläge: Gå till huvudmenyn.
I Återuppringningsknapp r
Ta fram återuppringningslistan i viloläge.
När du ringer, trycker du på denna knapp 
för att ringa upp det senaste numret som 
ringdes.
J Högtalarknapp l
I viloläge: Slå på högtalaren och ring 
numret. Svara på ett inkommande samtal 
i högtalarläge.
Under ett samtal: Växla högtalaren på 
och av.
K Sifferknappar
Används för att slå nummer eller mata in 
tecken.
Tryck länge på knappen 1 eller 2 för 
att ringa ett direktminnesnummer.
L */Låsknapp för knappsats *
I viloläge: Tryck länge för att låsa eller 
låsa upp knappsatsen.
Ringa upp eller redigera: Tryck på för att 
ange ett “ * ”.
Lur av: Tryck länge för att tillfälligt växla 
till tonvalsuppringning (DTMF) om du 
använder pulsval.
M #/Knapp för ringsignal på/av 

och pausknapp #
I viloläge: Tryck länge för att slå på eller 
stänga av ringsignalen.
Ringa upp eller redigera: Tryck länge för 
att lägga in en paus. Tryck kort för att 
lägga in ett “ # ” (På displayen visas # 
som .).

N Tysta knapp s
Stänga av eller sätta på mikrofonen.
O Knapp för samtalsöverföring 

och intercom i
I viloläge: Påbörja ett internsamtal.
Under ett samtal: Tryck kort för att 
pausa pågående samtal och söka en 
annan handenhet. Tryck länge för att 
sätta upp ett konferenssamtal mellan ett 
externt samtal och två handenheter.
P Mikrofon

Q Högtalare

Aktivering av högtalarläget kan göra att 
ljudet i hörluren stiger till en mycket hög 
nivå. Se till att du inte håller handenheten 
för nära ditt öra.
R Batterilucka

Varning
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2.3 Ikoner på displayen

 

Indikerar att batteriet är fullt 
laddat. Denna ikon blinkar 
under laddning och när batteriet 
är lågt.
Om ikonen är tom är batteriet 
nästan helt urladdat.

Om VARNING visas tillsammans 
med en blinkande batteriikon, har 
fel typ av batterier installerats i 
handenheten. Byt ut batterierna 
mot rätt typer.

 

Blinkar vid ett inkommande 
samtal. Visas fast under ett 
samtal.

 

Indikerar nya och missade 
samtal i samtalslistan. Blinkar 
om det finns missade samtal.

 

Blinkar när ett nytt röstmedde-
lande har tagits emot.

 

Visas om telefonboken tas fram.

 

Visas om alarmklockan är 
aktiverad.

 

Visas om högtalaren är 
aktiverad.

 

Visas om ringsignalen är 
avstängd.

Obs

 

Indikerar att handenheten är 
registrerad och inom 
basstationens räckvidd. Ikonen 
blinkar om handenheten är 
utanför räckvidden för eller 
söker efter en basstation.
Visas för att begära bekräftelse 
för en åtgärd. Tryck på knappen 
direkt nedanför för att bekräfta.

 
Visar att det finns fler alternativ 
i en bläddringsbar lista, eller att 
du kan ställa in volymen.
Visas i menyläge. Tryck direkt 
på knappen under, för att återgå 
till föregående menynivå eller 
för att ta bort ett tecken eller 
nummer vid inmatning.
Indikerar att det finns flera 
siffror eller tecken till höger om 
de som visas.
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2.4 Översikt över basstationen

A Sökknapp a
Söker handenhet.
Tryck länge för att påbörja registrerings-
proceduren.

A
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3 Komma igång

3.1 Ansluta basstationen
1 Placera basstationen på en central 

plats nära telefonjacket och ett 
nätuttag.

2 Anslut telefonsladden och 
nätsladden till sina respektive uttag 
baktill på basstationen.

3 Anslut de andra ändarna på 
telefonsladden och nätsladden till 
sina respektive uttag.

 

Telefonproppen är eventuellt inte 
ansluten till telefonsladden. I detta fall 
måste du ansluta telefonproppen med 
telefonsladden innan du ansluter 
telefonsladden till telefonjacket.

Undvik att placera basstationen för nära 
stora metallobjekt som t ex arkivskåp, 
radiatorer eller elektriska apparater. 
Detta kan påverka både räckvidd och 
ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- 
och ytterväggar kan störa överföringen 
av signaler till och från basstationen.

Basstationen har inte någon PÅ/AV-knapp. 
Basstationen strömmatas när nätadaptern 
är ansluten till enheten och ansluten till 
eluttaget. Det enda sättet att stänga av 
strömmen är att dra ur nätadaptern från 
vägguttaget. Se därför till att eluttaget är 
lätt åtkomligt. Nätadaptern och telefon-
sladden måste anslutas på rätt sätt, 
eftersom felaktig anslutning kan skada 
enheten. Använd alltid den telefonsladd 
som medföljde enheten. I annat fall får du 
eventuellt inte någon rington.

3.2 Väggmontering av 
basstationen (endast SE250)

Basstationen är konstruerad för att kunna 
monteras på väggen. För att montera 
basstationen på en vägg följer du 
anvisningarna nedan.
1 Ta bort konsolen från basstationens 

baksida genom att ➀ trycka på de 
två spärrarna på konsolens insida 
och ➁ vrida konsolen utåt.

Obs

Varning
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2 Vrid runt konsolen.

3 Sätt fast konsolen på basstationens 
motsatta sida.

4 Sätt i skruvar i väggen (medföljer ej).
5 Placera monteringshålen på 

basenhetens baksida mot skruvarna 
på väggen.

6 För ner basenheten på plats.

3.3 Installera telefonen
Innan du kan använda handenheten, måste 
batterierna vara isatta och fullt laddade.

När batterierna sätts i för första gången 
kommer enheten inte att startas normalt 
på grund av låg batteriladdning. 
Batterierna måste laddas upp i 
basstationen innan du kan använda 
handenheten.

3.3.1 Installera batterier

Använd alltid de uppladdningsbara AAA-
batterier som levererades med enheten. 
Om alkaliska batterier används istället för 
uppladdningsbara batterier, visas 
“VARNING” på displayen och 
batteriikonen blinkar snabbt.
1 Skjut ut batteriluckan.

Varning

Varning

5,20 mm

5,20 mm

17,00 mm

83,00 mm
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2 Sätt i batterierna åt rätt håll enligt 
bild, och sätt tillbaka luckan.

3.3.2 Ladda batterier

Ladda handenheten i minst 24 timmar 
innan du använder den första gången. 
Om batterinivån blir för låg, varnar 
batterisensorn dig med ett ljud och med 
en blinkande batteriikon. Skulle 
batterinivån bli extremt låg, stänger 
telefonen automatiskt av en kort stund 
efter varningen, och pågående 
verksamhet sparas inte.
1 Placera handenheten i 

laddningsuttaget på basstationen. En 
ljudsignal hörs om handenheten har 
placerats rätt.

2 Batteriikonen  på displayen 
blinkar under laddning.

3 Batteriikonen  lyser fast när 
handenheten är fullt laddad.

Optimal batterifunktion uppnås först 
efter tre kompletta laddningscykler (mer 
än 15 timmar), vilket möjliggör cirka 12 
timmars samtalstid och 150 timmars 
standbytid.
Telefonens räckvidd inomhus och 
utomhus är upp till 50 respektive 300 
meter. Antennikonen  blinkar när 
handenheten är utanför räckvidden.

Om du närmar dig gränsen för 
räckvidden kan samtalskvaliteten 
försämras. Flytta dig då närmare 
basstationen.

3.4 Välkommen-läge
Innan du för första gången använder 
handenheten, måste du ställa in den för 
det land du använder den i. Efter att ha 
laddat den i några minuter, visas ordet 
VÄLKOMMEN på olika språk. Följ 
dessa steg för att ställa in telefonen:

Beroende på det land du har köpt 
telefonen i visas eventuellt inte 
VÄLKOMMEN-bilden. I så fall behöver 
du inte välja inställningar för land/
telefonbolag/språk. Du kan fortfarande 
ringa ut och ta emot inkommande samtal 
utan att först ha valt landsinställningar.
1 Tryck på o för att visa en lista 

med länder.
2 Bläddra med n upp och ned för att 

hitta ditt land.
3 Tryck på o för att bekräfta ditt 

val.

Varning
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(VÄNTAR visas medan 
standardinställningar för telefonlinje 
och menyspråk för valt land ställs in 
automatiskt.)

4 Enheten visar nu valmenyn för 
STÄLL DATTID. Ange aktuellt 
datum (DD/MM) och tryck på o 
för att bekräfta.

5 Ange tiden (TT-MM) och tryck på 
o för att bekräfta.
(Tidsformatet, 12 eller 24 timmar, 
beror på vilket land som valts. Om 
12-timmars format har valts 
använder du n för att bläddra 
mellan AM och PM.)
• En bekräftelsesignal hörs. 

Telefonen ställs automatiskt i 
viloläge och är nu klar att 
använda. Om du har flera 
handenheter, utförs inställningen 
automatiskt för alla handenheter.

Du kan när som helst ändra 
landsinställningen (se sidan 32) och 
tidsformatet (se sidan 28) efter det att du 
har gjort det första gången.

3.5 Använda flerpack
Om du har köpt ett flerpack har du extra 
handenheter, laddare, nätadaptrar och 
laddningsbara AAA-batterier.
1 Anslut nätadaptrarna till ett eluttag.
2 Installera de medföljande 

batterierna i handenheterna.
3 Placera handenheterna på laddarna 

för att ladda batterierna.

Tips
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3.6 Menystruktur

Tabellen nedan visar menystrukturer i telefonen.

Tryck på menyknappen m för att öppna varje alternativ. Tryck på c för att gå till 
föregående nivå i en meny.

Använd navigationsknapparna n för att navigera inom menyerna.

Menyer
TELEFONBOK  NY POST SKRIV NAMN SKRIV NUMMER  

 SAMTALSLISTA Lista med poster visas  

 ÄNDRA POSTER      

 RADERA      

 RADERA ALLT      

 DIREKTMINNE  KNAPP 1 ÄNDRA 

    RADERA   

  KNAPP 2 ÄNDRA

    RADERA   

DINA INSTÄLL HANDENH NAMN Skriv namn:    

 HANDENH SIGN RINGVOLYM RINGARE AV

   NIVÅ 1     

   NIVÅ 2     

   NIVÅ 3     

   NIVÅ 4     

   NIVÅ 5     

  RINGNINGAR MELODI 1     

   …     

   MELODI 10     

  KNAPPLJUD PÅ     

   AV     

 SPRÅK Lista med språk      

 AUTOMATSTOPP PÅ (standard)      

  AV       
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KLOCKA ALARM STÄLL DATTID Ange datum Ange tid    

 ANGE FORMAT TIDFORMAT 12-TIMMAR     

   24-TIMMAR     

  DATUMFORMAT DD/MM

   MM/DD

 ALARM AV  

  EN GÅNG  

  DAGLIGEN  

 ALARMLJUD MELODI 1  

  MELODI 2  

  MELODI 3  

FÖRINSTÄLLN. BYT PIN-NUM    

 REGISTRERA    

 AVREGISTR    

 LAND Lista med länder

 ÅTERSTÄLL

 AUTO PREFIX SPÅRA NUMMER PREFIX

 FLASHTID KORT  

  LÅNG  

 RINGLÄGE TON  

  PULS  

 1 RINGSIGNAL PÅ

  AV
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4 Använda telefonen

4.1 Ringa ett samtal

4.1.1 Mata in ett nummer före 
uppringning

1 Mata in numret (max. 24 siffror).
2 Tryck på t.

• Samtalet påbörjas.

Du kan infoga ett prefix i början på 
numret som du matade in, se “Ställa in 
prefix” på sidan 33 för mer information.

4.1.2 Direktuppringning
1 Lyft upp handenheten och tryck på 

t.
(Eller tryck på l för att starta ett 
samtal i högtalarläge.)

2 Mata in numret.
• Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ringa från en 
återuppringningslista

1 Tryck på r i viloläge.
2 Bläddra med n till en post i 

återuppringningslistan.
3 Tryck på t.

• Samtalet påbörjas.

4.1.4 Ringa från en samtalslista

Du måste abonnera på nummerpresentation 
för att kunna se uppringarens nummer eller 
namn i samtalslistan. (Se “Öppna 
samtalslistan” på sidan 24.)
1 Tryck på u i viloläge.
2 Bläddra med n till en post i 

samtalslistan.
3 Tryck på t.

• Samtalet påbörjas.

4.1.5 Ringa från telefonboken
1 Tryck på d i viloläge.
2 Bläddra med n till en post i 

telefonboken.
3 Tryck på t.

• Samtalet påbörjas.

När du har öppnat telefonboken så kan 
du i stället för att bläddra med n i listan 
med olika poster, trycka på den 
sifferknapp som motsvarar den första 
bokstaven i posten du vill hitta. Till 
exempel, om du trycker på 2 visas alla 
poster som börjar med A. Om du 
trycker på 2 en gång till visas alla 
poster som börjar med B osv.

4.1.6 Ringa från telefonboken 
medan ett samtal pågår

Du kan ringa från telefonboken medan 
ett samtal pågår. Den här funktionen kan 
du använda för att t ex sända ett 
anknytningsnummer.
1 Medan ett samtal pågår trycker du på 

o för att visa namnen i telefonboken.

Tips
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2 Bläddra med n i telefonboken.
3 Tryck på t för att ringa numret.

4.1.7 Ringa med direktminne
I viloläge, trycker du länge på 1 eller 
2 för att ringa ett lagrat 
direktminnesnummer.

Se avsnitt 5.5.6 för anvisningar om hur du 
lagrar, redigerar och tar bort 
direktminnesnummer.

4.1.8 Lägga in en uppringningspaus
Tryck länge på # efter att du matat in 
en eller flera siffror för att ange en paus i 
uppringningssekvensen.

4.2 Svara på ett samtal

När handenheten ringer för ett 
inkommande samtal, håll inte handenheten 
för nära örat, eftersom ringsignalens ljudnivå 
kan skada din hörsel.
Tryck på t när telefonen ringer.
• Samtalet kopplas upp.

Inkommande samtal har företräde över 
allt annat. Vid ett inkommande samtal 
upphör annat som pågår som t ex 
telefoninställning, menynavigering osv.

4.2.1 Svara i högtalarläge

Aktivering av högtalarläget kan göra att 
ljudet i hörluren stiger till en mycket hög 

nivå. Se till att du inte håller handenheten 
för nära ditt öra.
Tryck på l när telefonen ringer.
• Handenhetens högtalare aktiveras.

4.2.2 Samtal väntar
Om du abonnerar på samtal väntar-tjänster, 
hörs en tonsignal i hörluren som informerar 
om att det finns ett andra inkommande 
samtal. Numret eller namnet på den andra 
personen som ringer visas också om du 
abonnerar på nummerpresentation. 
Kontakta din nätoperatör för mer 
information om denna tjänst.
För att besvara det andra samtalet, 
trycker du på t och därefter på 2 
för att besvara samtalet.
• Det första samtalet ställs i väntläge 

och du ansluts till det andra samtalet.

ELLER
Tryck på t och därefter på 1 för att 
avsluta det aktuella samtalet och besvara 
det andra samtalet.

4.3 Avsluta ett samtal
Tryck på h för att avsluta ett samtal.
• Samtalet avslutas.

När automatisk påläggning är aktiverad, 
kan du helt enkelt sätta tillbaka 
handenheten i dess basstationen eller 
laddare för att avsluta samtalet. Denna 
funktion är som standard aktiverad.

Samtalslängden (MM-SS) visas på 
handenheten i cirka 5 sekunder.

Obs

Fara

Obs
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5 Använda mer av 

telefonen

5.1 Växla handenheten på eller av.
Tryck på h i minst en sekund för att slå 
på handenheten. För att stänga av den 
trycker du och håller h i viloläge i 
minst fem sekunder.

5.2 Låsa eller låsa upp knappsats
Tryck och håll * i cirka tre sekunder 
för att låsa eller låsa upp knappsatsen i 
viloläge.

5.3 Inmatning av text eller 
nummer

Om du väljer ett fält där du kan skriva 
text, kan du skriva bokstäverna som är 
tryckta på knapparna genom att trycka 
på den relevanta knappen en eller flera 
gånger. För att t ex mata in namnet 
“PAUL”:
1 Tryck en gång på 7: P
2 Tryck en gång på 2: PA
3 Tryck två gånger på 8: PAU
4 Tryck tre gånger på 5: PAUL
Tabellen nedan visar vilka tecken varje 
knapp har när du matar in text eller 
siffror:

På displayen visas # som .

Tryck på c för att ta bort den senaste 
angivna siffran eller tecknet, eller tryck 
länge för att ta bort allt.

5.4 Pågående samtal
En del alternativ är tillgängliga under ett 
samtal. Tillgängliga alternativ är:

5.4.1 Justering av volym i hörlur 
eller högtalare

Under ett samtal trycker du på n för att 
välja NIVÅ 1 till NIVÅ 5.

5.4.2 Stänga av eller sätta på 
mikrofon

Om mikrofonen är avstängd kan inte din 
samtalspart höra dig.
1 Tryck på s under ett samtal för 

att stänga av mikrofonen.
2 Tryck en gång till på s för att 

sätta på mikrofonen.Knappar Tilldelade tecken
0 0 / + - * \
1 blanksteg 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

Obs
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5.4.3 Aktivera eller inaktivera 
högtalarläge

Aktivering av högtalarläget kan göra att 
ljudet i hörluren stiger till en mycket hög 
nivå. Se till att du inte håller handenheten 
för nära ditt öra.
1 Tryck på l under ett samtal för 

att aktivera högtalarläget.
2 Tryck en gång till på l för att 

inaktivera högtalarläget.

5.5 Använda telefonboken
Telefonen kan lagra upp till 100 poster i 
telefonboken. Varje post i telefonboken 
kan ha max. 24 siffror i telefonnumret 
och 12 tecken för namnet.

Om du har fler än en handenhet, kan 
telefonboken endast användas av en 
användare åt gången.

5.5.1 Spara en kontakt i 
telefonboken

1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 
n till TELEFONBOK och tryck 
på o, tryck på o för att mata in 
NY POST.

2 SKRIV NAMN visas på displayen.
3 Ange namnet för kontakten (max. 

12 tecken) och tryck på o.
4 SKRIV NUMMER visas på displayen.
5 Ange numret (max. 24 siffror) och 

tryck på o.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att ta bort den senaste 
inmatade siffran eller tecknet. Eller tryck 
länge för att ta bort allt.
Tryck på h i mer än fem sekunder för 
att återgå till viloläge.

Det går inte att lagra en ny post i 
telefonboken om minnet är fullt. I detta 
fall måste du ta bort befintliga poster för 
att få plats med nya poster.

5.5.2 Öppna telefonboken
1 Tryck på d i viloläge och bläddra 

med n för att titta igenom 
telefonboken.
• Posterna i telefonboken listas i 

alfabetisk ordning.
2 För att visa detaljerad information 

trycker du på o. Tryck på c  
för att visa återstående siffror om 
posten innehåller fler än 12.

När du har öppnat telefonboken så kan 
du i stället för att bläddra med n i listan 
med olika poster, trycka på den 
sifferknapp som motsvarar den första 
bokstaven i posten du vill hitta. Om du 
t ex trycker på 2 visas alla poster som 
börjar med A. Om du trycker på 2 en 
gång till visas alla poster som börjar med 
B osv.

5.5.3 Ändra en post i telefonboken
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till TELEFONBOK och tryck 
på o, bläddra med n till 

Fara
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ÄNDRA POSTER och tryck på 
o.

2 Bläddra med n för att välja den 
post som ska ändras.

3 Tryck på o för att visa namnet. 
Ändra namnet och tryck på o för 
att bekräfta.

4 Ändra numret och tryck på o för 
att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs.

5.5.4 Ta bort en post i 
telefonboken

1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 
n till TELEFONBOK och tryck 
på o, bläddra med n till 
RADERA och tryck på o.

2 Bläddra med n för att välja den 
post som ska tas bort och tryck på 
o.

3 RADERA? visas på displayen. Tryck 
igen på o för att bekräfta 
borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.5.5 Ta bort alla poster i 
telefonboken.

1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 
n till TELEFONBOK och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till RADERA 
ALLT och tryck på o.

3 RADERA? visas på displayen. Tryck 
igen på o för att bekräfta 
borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.5.6 Direktminne
Det finns två direktminnesnummer 
(knappen 1 och 2 ) i telefonboken. 
Om du trycker länge på knapparna i 
viloläge rings automatiskt det lagrade 
telefonnumret upp:

Beroende på ditt land, kan handenheten 
innehålla förinställda poster i 
telefonboken som heter 
ROSTBREVLADA och/eller INFO 1. 
Om dessa poster finns är de tilldelade till 
direktminnet som knappen 1 (för 
ROSTBREVLADA) och/eller knappen 
2 (för INFO 1). Om du abonnerar på 
dessa tjänster, kan du ringa ditt 
röstbrevlådenummer och/eller 
informationstjänstnummer med knappen 
1 och/eller 2.

5.5.6.1 Lägg till eller redigera 
direktminne

1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 
n till TELEFONBOK och tryck 
på o, bläddra med n till 
DIREKTMINNE och tryck på 
o.

Obs
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2 Bläddra med n till KNAPP 1 eller 
KNAPP 2 och tryck på o.
• Det lagrade numret visas (om ett 

sådant finns).
3 Tryck på m för att öppna direkt-

minnesmenyn.
4  Tryck på o för att ange 

ÄNDRA.
5 Bläddra med n för att välja namnet 

och tryck på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

5.5.6.2 Ta bort direktminne
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till TELEFONBOK och tryck 
på o, bläddra med n till 
DIREKTMINNE och tryck på 
o.

2 Bläddra med n till KNAPP 1 eller 
KNAPP 2 och tryck på o.
• Det lagrade numret visas (om ett 

sådant finns).
3 Tryck på m för att öppna 

direktminnesmenyn.
4 Bläddra med n till RADERA och 

tryck på o.
5 BEKRÄFTA? visas på displayen.
6 Tryck på o för att bekräfta 

borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

5.6 Använda 
återuppringningslistan

I återuppringningslistan lagras de senaste 
10 uppringda numren. Max. 24 siffror kan 
visas för varje post.

5.6.1 Öppna återuppringningslista
1 Tryck på r för att gå till 

återuppringningslistan och bläddra 
med n för att titta igenom 
återuppringningslistan.
• Det senaste uppringda numret 

visas först i återuppringnings-
listan. Om numret i återuppring-
ningslistan finns i telefonboken, 
visas istället namnet i listan.

Tryck på c för att återgå till viloläge.

5.6.2 Spara ett nummer i 
återuppringningslistan i 
telefonboken

1 Tryck på r i viloläge, bläddra med 
n för att välja en post och tryck på 
o, tryck på o för att ange 
SPARA NUMMER.

2 SKRIV NAMN visas på displayen.
3 Ange namnet för kontakten (max. 

12 tecken) och tryck på o.
4 SKRIV NUMMER visas och det 

valda numret i återuppringnings-
listan visas i nummerfältet. Här kan 
du nu redigera numret om du så 
önskar.

5 Tryck på o.

Obs
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• En bekräftelsesignal hörs och 
displayen återgår till att visa 
återuppringningslistan.

Tryck på c för att ta bort den senaste 
inmatade siffran eller tecknet. Eller tryck 
länge för att ta bort allt.

5.6.3 Ta bort ett nummer i 
återuppringningslistan

1 Tryck på r i viloläge och bläddra 
med n till en post.

2 Tryck på o för att visa 
alternativen för 
återuppringningslistan.

3 Bläddra med n till RADERA och 
tryck på o.

4 RADERA? visas på displayen. Tryck 
igen på o för att bekräfta 
borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.6.4 Ta bort alla nummer i 
återuppringningslistan

1 Tryck på r i viloläge och tryck på 
o.

2 Bläddra med n till RADERA 
ALLT och tryck på o.

3 BEKRÄFTA? visas på displayen. 
Tryck igen på o för att bekräfta 
borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.7 Använda samtalslistan
I samtalslistan lagras de senaste 20 
externa samtalen och alla nya röst-
meddelanden som tagits emot. När du 
bläddrar i samtalslistan blinkar -ikonen 
för nya och obesvarade samtal och lyser 
fast för besvarade samtal. Om du 
abonnerar på nummerpresentation, och 
förutsatt att uppringaren inte har valt att 
dölja numret, visas namnet (eller numret) 
för den som ringer.

Om den som ringer har valt att dölja 
numret eller om nätet inte tillhandahåller 
datum och tidsinformation, visas inte 
informationen i samtalslistan. Om du inte 
abonnerar på nummerpresentation visas 
ingen information i samtalslistan.

5.7.1 Öppna samtalslistan
1 Tryck på u i viloläge och bläddra 

med n för att titta igenom 
samtalslistan.
• Samtalen (missade eller 

mottagna) visas i kronologisk 
ordning med det senaste 
samtalet längst upp i listan.

2 För att visa mer information trycker 
du på o.

3 TITTA visas. Tryck på o.
4 Tryck flera gånger på o för att 

bläddra igenom mottagen tid (datum 
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och tid), telefonnumret och namnet 
för den som ringde. Tryck på c 
när som helst för att återgå till 
samtalslistan.

5.7.2 Spara en post från 
samtalslistan i telefonboken

1 Tryck på u i viloläge, bläddra med 
n för att välja en post och tryck på 
o, bläddra med n för att välja 
SPARA NUMMER och tryck på 
o.

2 SKRIV NAMN visas på displayen.
3 Ange namnet för kontakten (max. 

12 tecken) och tryck på o.
4 SKRIV NUMMER visas och det 

valda numret från samtalslistan visas 
i nummerfältet. Här kan du nu 
redigera numret om du så önskar.

5 Tryck på o.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
samtalslistan.

Tryck på c för att ta bort den senaste 
inmatade siffran eller tecknet.

5.7.3 Ta bort en post i 
samtalslistan

1 Tryck på u i viloläge, bläddra med 
n för att välja en post och tryck på 
o, bläddra med n till RADERA 
och tryck på o.

2 RADERA? visas på displayen. Tryck 
igen på o för att bekräfta 
borttagningen.

• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.7.4 Ta bort alla poster i 
samtalslistan

1 Tryck på u i viloläge och tryck på 
o.

2 Bläddra med n till RADERA 
ALLT och tryck på o.

3 BEKRÄFTA? visas på displayen. 
Tryck igen på o för att bekräfta 
borttagningen.
• En bekräftelsesignal hörs.

Tryck på c för att förkasta 
borttagningen. Displayen återgår till att 
visa föregående högre menynivå.

5.8 Använda intercom

Intercomsamtal och överföring av samtal 
är bara möjliga om du har minst två 
handenheter som är registrerade till 
samma basstation. Med denna funktion 
kan du ringa gratis internt, överföra ett 
inkommande samtal från en handenhet 
till en annan samt använda alternativet 
för konferenssamtal.

Obs
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5.8.1 Intercom med en annan 
handenhet

Om handenheten inte är av modell 
CD250/255 eller SE250/255 är det inte 
säkert att denna funktion fungerar.
1 Tryck på i i viloläge.

• Om du har två handenheter 
anropas den andra handenheten 
automatiskt.

• INT 2345 * visas, vilket 
representerar de handenheter 
som finns tillgängliga för 
intercomsamtal (* representerar 
alla handenheter).

2 Om det finns mer än två registrera-
de handenheter, anger du handen-
hetens nummer (knapp 1 - 5). 
För att samtidigt anropa alla 
handenheter trycker du på *.

3 Tryck på t på den handenhet som 
rings upp.
• Intercomsamtalet är uppkopplat.

5.8.2 Överföra ett inkommande 
samtal till en annan 
handenhet

1 Tryck på i under samtalet för att 
ställa det inkommande samtalet i 
vänteläge (motparten kan inte 
längre höra dig).

2 Ange numret för den handenhet 
(knapp 1 - 5) som du vill 
överföra samtalet till.

3 Tryck på t på den anropade 
handenheten för att svara på det 
interna samtalet, varvid de båda kan 
tala med varandra.

• Intercomsamtalet är uppkopplat.
4 Tryck på h på den första 

handenheten för att överföra det 
inkommande samtalet till den 
anropade handenheten.
• Det inkommande samtalet 

överförs.

Om du inte får något svar från den 
anropade handenheten trycker du på 
i för att återta det externa samtalet.

5.8.3 Svara på ett inkommande 
samtal under ett 
internsamtal

1 Under ett internsamtal hörs en 
signal om ett nytt externt samtal 
kommer in.

2 Tryck på t för att svara på det 
inkommande externa samtalet och 
avsluta internsamtalet.
• Samtalet kopplas upp.

5.8.4 Växla mellan ett internt och 
externt samtal

Tryck på i under ett samtal för att 
växla mellan ett internt och externt 
samtal.

5.8.5 Skapa ett treparts 
konferenssamtal

Funktionen för konferenssamtal tillåter 
att ett externt samtal delas mellan två 
handenheter (i intercomläge). De tre 
parterna kan deltaga in samtalet, och 
inget speciellt nätabonnemang krävs.

Obs
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1 Tryck på i under samtalet för att 
ställa det inkommande samtalet i 
vänteläge (motparten kan inte 
längre höra dig).

2 Ange numret för den handenhet 
(knapp 1 - 5) som du vill skapa 
ett konferenssamtal med.

3 Tryck på t på den anropade 
handenheten för att svara på det 
interna samtalet, varvid de båda kan 
tala med varandra.
• Intercomsamtalet är uppkopplat.

4 Tryck och håll i i cirka två 
sekunder för att för att börja 
treparts konferenssamtalet.
• KONFERENS visas på 

displayen när konferenssamtalet 
är uppkopplat.

5.9 Söka
Med sökfunktionen kan du hitta en 
handenhet som du letar efter om den 
finns inom basstationens räckvidd och 
batterierna är laddade.
1 Tryck på a på basstationen.

• Alla registrerade handenheter 
börjar ringa.

2 När du har hittat den saknade 
handenheten trycker du på valfri 
knapp på den för att stänga av 
sökningen.

Om ingen knapp trycks inom 30 
sekunder, återgår basstationen och 
handenheterna automatiskt till viloläget.

Tryck en gång till på a på basstationen 
för att stoppa sökningen.

5.10 Kedjeuppringning
Med den här funktionen kan du ringa en 
anknytning till ett nummer som du redan 
har sparat i telefonboken.
1 Tryck på t för få en linje och 

tryck på o för att öppna 
telefonboken.
• Posterna i telefonboken listas i 

alfabetisk ordning.
2 Bläddra med n för att välja en post 

och tryck sedan på t.
• Den första delen av numret slås.

3 Ange anknytningen.
• Varje siffra blinkar för att visa att 

du ringer ut.

5.11 Ställa in klocka och alarm
Med den här funktionen kan du ställa in 
datum, tid och alarm för telefonen. 
Stadarddatum och -tid är 01/01 
respektive 00:00.

5.11.1 Ställa in datum och tid
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till KLOCKA ALARM och 
tryck på o, tryck på o för att 
öppna STÄLL DATTID.

2 Det senaste sparade datumet visas. 
Ange aktuellt datum (DD/MM) och 
tryck på o.

3 Den senaste sparade tiden visas. 
Ange aktuell tid (TT-MM) och tryck 
på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

Obs
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Tiden är som standard i 24-timmars 
format. Om 12-timmars format har valts 
använder du n för att bläddra mellan 
AM och PM. En felsignal hörs om en 
ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/
tid.
Timme: 00 till 23; Minut: 00 till 59
Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

Om telefonen är ansluten till en ISDN-
linje via en adapter, kan datum och tid 
uppdateras efter varje samtal. 
Tillgängligheten av datum- och 
tidsuppdatering är beroende av ditt 
telefonbolag. Kontrollera datum- och 
tidsinställningarna i ditt ISDN-system 
eller kontakta ditt telefonbolag.

5.11.2 Ställa in tids- och 
datumformat

5.11.2.1 Ställa in tidsformat
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till KLOCKA ALARM och 
tryck på o.

2 STÄLL DATTID visas. Bläddra 
med n till ANGE FORMAT och 
tryck på o.

3 TIDFORMAT visas. Tryck på o 
och bläddra med n för att välja 
12-TIMMAR eller 24-TIMMAR.

4 Tryck på o för att bekräfta valet.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till ANGE 
FORMAT-menyn.

5.11.2.2 Ställa in datumformat
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till KLOCKA ALARM och 
tryck på o.

2 STÄLL DATTID visas. Bläddra 
med n till ANGE FORMAT och 
tryck på o.

3 TIDFORMAT visas. Bläddra med 
n till DATUMFORMAT och 
tryck på o.

4 Bläddra med n för att välja DD/
MM eller MM/DD och tryck på 
o för att bekräfta alternativet.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till ANGE 
FORMAT-menyn.

5.11.3 Ställa in alarm
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till KLOCKA ALARM och 
tryck på o, bläddra med n till 
ALARM och tryck på o.

2 Bläddra med n till AV, EN 
GÅNG eller DAGLIGEN och 
tryck på o.

3 Om du väljer EN GÅNG eller 
DAGLIGEN, ange tiden (TT-MM) 
för larmet och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

Alarmljud hörs i en minut när alarmtiden 
är nådd. Tryck på valfri knapp på 
handenheten för att stänga av 
alarmljudet.

Obs
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5.11.4 Ställa in alarmljud
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till KLOCKA ALARM och 
tryck på o, bläddra med n till 
ALARMLJUD och tryck på o.

2 Bläddra med n till MELODI 1, 
MELODI 2 eller MELODI 3 och 
tryck på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

6 Dina inställningar

6.1 Ändra handenhetens namn
Du kan ge handenheten ett namn och 
visa namnet i viloläge. Som standard är 
handenhetens namn PHILIPS.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 
på ooch därefter en gång till på 
o för att ange HANDENH 
NAMN.

2 Handenhetens namn visas. Tryck på 
c för att ta bort tecken en åt 
gången. Eller tryck länge för att ta 
bort allt.

3 Ange det nya namnet (max. 
10 tecken) och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

6.2 Handenhetens ljud

6.2.1 Ställa in ringvolymen

När handenheten ringer för ett 
inkommande samtal, håll inte 
handenheten för nära örat, eftersom 
ringsignalens ljudnivån kan skada din 
hörsel.
Det finns sex val för ringvolym (Nivå 1 till 
Nivå 5 samt RINGARE AV). 
Standardnivå är 3.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 
på o. Bläddra med n 
HANDENH SIGN och tryck på 
o, tryck sedan en gång till på o 
för att ange RINGVOLYM.

2 Bläddra med n till önskad 
volymnivå och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

Om RINGARE AV är aktiverad visas 
ikonen  på displayen.

6.2.2 Ställa in ringmelodin
Det finns tio ringmelodier tillgängliga i 
handenheten.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till HANDENH 
SIGN och tryck på o, bläddra 

Fara
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sedan med n till RINGNINGAR 
och tryck på o.

3 Bläddra med n till önskad melodi 
för att lyssna på den.

4 Tryck på o för att ställa in 
ringmelodin.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

6.2.3 Aktivera eller inaktivera 
knappljud

En enda tonsignal hörs när du trycker på 
en knapp. Du kan aktivera eller inaktivera 
knappljudet. Knappljudet är som 
standard PÅ.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till HANDENH 
SIGN och tryck på o, bläddra 
sedan med n till KNAPPLJUD 
och tryck på o.

3 Bläddra med n för att välja PÅ 
eller AV och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

6.3 Ändra språket i displayen
Din handenhet kan visa olika språk, 
beroende på det land du valt i 
VÄLKOMMEN-läget.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 

på o, bläddra med n till SPRÅK 
och tryck på o.

2 Bläddra med n till önskat språk 
och tryck på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

När språket har ändrats växlar 
menyvalen på handenheten genast över 
till det valda språket.

6.4 Inaktivera eller aktivera 
automatisk påläggning

Om automatisk påläggning är inställd på 
PÅ, frikopplas linjen automatiskt när 
telefonen sätts tillbaka i hållaren.
Om automatisk påläggning är inställld på 
AV och du sätter tillbaka enheten i 
hållaren under ett samtal går telefonen 
över till högtalarläge. Detta gör att du 
kan ladda handenheten under ett samtal.
Standardinställningen för automatisk 
påläggning är PÅ.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till DINA INSTÄLL och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till 
AUTOMATSTOPP och tryck på 
o. Den aktuella inställningen visas.

3 Bläddra med n för att välja PÅ 
eller AV och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till 
AUTOMATSTOPP-menyn.

Tips
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7 Avancerade 

inställningar

7.1 Ändra PIN-kod
Huvud-PIN-koden används för att 
registrera eller avregistrera handenheter. 
Standard huvud-PIN-kod är 0000. 
Maximal längd för PIN-koden är fyra 
siffror. Denna PIN-kod används även till 
att skydda handenhetens inställningar. 
Handenheten begär att du anger PIN-kod 
om så behövs.

Standard PIN-kod är förinställd på 0000. 
Om du vill ändra denna PIN-kod, 
förvarar du uppgifterna på ett säkert 
ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte 
bort PIN-koden.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o och därefter en gång till på 
o för att ange BYT PIN NUM.

2 Ange den aktuella PIN-koden när du 
uppmanas att göra det och tryck på 
o för att bekräfta.
• PIN-koden som matas in visas 

som asterisker (*) på displayen.
3 Mata in den nya PIN-koden och 

tryck på o för att bekräfta 
ändringen av PIN-kod. En 
bekräftelsesignal hörs och SPARAT 
visas en kort tid, och därefter 
återgår displayen till viloläget.

Om du glömmer PIN-koden, måste du 
återställa telefonen till dess 
standardinställningar. Mer information 
finns i avsnittet 7.5 “Återställ enheten”.

7.2 Registrera
Om du vill registrera en extra handenhet 
eller om du av misstag har avregistrerat 
telefonens handenhet och vill registrera 
den igen, följer du proceduren som 
beskrivs nedan. Det här är den procedur 
som används vid registrering av 
handenheter av den modell som beskrivs 
i denna bruksanvisning. För andra typer 
av handenheter kan procedurerna vara 
annorlunda. I detta fall hänvisas till 
tillverkaren av handenheten. Ytterligare 
handenheter måste registreras på 
basenheten innan du kan använda dem. 
Upp till fem handen-heter kan registreras 
till en basstationen.
Innan du kan registrera eller avregistrera 
handenheter krävs PIN-kod.

Som standard är PIN-koden 0000.
1 Tryck och håll nere a i cirka 

3 sekunder på basenheten.

Om ingen åtgärd utförs på handenheten 
inom 90 sekunder, avbryts registreringen. 
Om detta sker upprepar du steg 1.
2 På handenheten trycker du på m, 

bläddrar med n till 
FÖRINSTÄLLN. och trycker på 
o, bläddrar med n till 
REGISTRERA och trycker på o.
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3 Ange PIN-koden när du uppmanas 
att göra det och tryck på o för att 
bekräfta.

Som standard är PIN-koden 0000.
4 SÖKNING visas på displayen.

• När registreringen är klar avges 
en bekräftelsesignal och 
handenhetens nummer (1 till 5) 
tilldelas automatiskt till 
basenheten.

7.3 Avregistrera
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o, bläddra med n till 
AVREGISTR och tryck på o.

2 Ange PIN-koden när du uppmanas 
att göra det och tryck på o för att 
bekräfta.

Som standard är PIN-koden 0000.
3 Bläddra med n för att välja 

handenhetens nummer för att 
avregistrera den och tryck på o.
• En bekräftelsesignal hörs för att 

indikera att avregistreringen är 
klar och på displayen visas 
OREGISTRERAD.

Om ingen åtgärd utförs på handenheten 
inom 15 sekunder, avbryts 
avregistreringen och handenheten 
återgår till viloläge.
En annan registrerad handenhet än av den 
modell som beskrivs i denna 
bruksanvisning kan endast avregistreras 

med hjälp av en handenhet som beskrivs i 
denna bruksanvisning.

7.4 Välj land
Om denna meny finns tillgänglig beror på 
ditt land.
Du kan välja ett annat land än det som 
valdes i VÄLKOMMEN-läget.

När du har valt land, kommer de gällande 
inställningarna för det valda landet att 
gälla automatiskt på telefonen (t ex 
flashtid, tonval eller pulsval, språk osv.).
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o, bläddra med n för att välja 
VALJ LAND och tryck på o.

2 Bläddra med n till önskat land och 
tryck på o.

3 BEKRÄFTA? visas på displayen. 
Tryck igen på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till viloläget.

7.5 Återställ enheten
Med den här funktionen kan du återställa 
telefonens standardinställningar.

När telefonen återställs tas alla dina 
inställningar, posterna i samtalslistan och 
återuppringningslistan bort och 
telefonen återtar de ursprungliga 
inställningarna. Posterna i telefonboken 
finns emellertid kvar efter 
återställningen.

Obs
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Du kan behöva konfigurera om telefonen. 
I så fall visas VÄLKOMMEN-läget igen 
efter återställningen. (Gå till kapitel 3.3)
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o, bläddra med n till 
ÅTERSTÄLL och tryck på o.

2 BEKRÄFTA? visas på displayen.
3 Tryck igen på o för att bekräfta.

• En bekräftelsesignal hörs.
• Enheten återställs till dess 

ursprungliga inställningar. 
(Se “Standardinställningar” på 
sidan 34.)

7.6 Ställa in prefix
Med denna funktion kan du ange ett 
prefix som läggs till i början av en 
nummer när du ringer (se “Mata in ett 
nummer före uppringning” på sidan 18). 
Du kan även använda denna funktion för 
att lägga till en detekteringssträng för att 
matcha och byta ut de första siffrorna i 
telefonnumret när du matar in siffrorna.
Du kan ange upp till max. 5 siffror för 
detekteringssträngen och 10 siffror för 
prefixnumret.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o, bläddra med n till AUTO 
PREFIX och tryck på o.

2 SPARA NUMMER visas på 
displayen. Tryck på o för att 
öppna.
• Den lagrade detekteringssträngen 

visas (om en sådan finns).

3 Ange den nya detekteringssträngen 
(max. fem siffror) och tryck på o 
för att bekräfta.

4 PREFIX visas på displayen. Tryck 
på o för att öppna.
• Det lagrade prefixet visas (om ett 

sådan finns).
5 Ange det nya prefixet (max. 10 

tecken) och tryck på o för att 
bekräfta.
• SPARAT visas och skärmen 

återgår till viloläge.

Om ingen detekteringssträng (tom) har 
angetts, läggs automatiskt prefixet till i 
uppringningsnumret efter att t trycks.
För nummer som börjar med *, # eller P, 
läggs inte prefixet till i uppringnings-
numret efter att t trycks.

7.7 Ändra flashtid
Flashtid (eller uppringningsfördröjning) är 
den tidsfördröjning som det tar för linjen 
att brytas efter det att du tryckt på t-
knappen. Den kan ställas in på kort eller 
lång.
Standardvärdet för handenhetens flashtid 
bör vara det som passar bäst för 
telefonsystemet i ditt land och du ska 
inte behöva ändra det.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till FLASHTID 
och tryck på o.

3 Bläddra med n till KORT eller 
LÅNG och tryck på o för att 
bekräfta.

Obs
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• En bekräftelsesignal hörs och 
displayen återgår till att visa 
föregående meny.

Det går inte att garantera att din telefon 
fungerar i alla företagsväxlar/privatväxlar 
(PABX).

7.8 Växla mellan tonval och 
pulsval

Standardinställningen, tonval eller pulsval, 
för handenheten bör vara det som passar 
bäst för telenätet i ditt land och du ska 
därför inte behöva ändra det.
1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 

n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o, bläddra med n till 
RINGLÄGE och tryck på o.

2 Bläddra med n till TON eller 
PULS och tryck på o för att 
bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående meny.

7.9 Ställa in detektering av första 
ringsignal

Detektering av första ringsignal gör att 
telefonen ringer vid mottagning av den 
första rignsignalen. Vi rekommenderar 
att du ställer in detektering av första 
ringsignal på AV om du abonnerar på 
nummerpresentation. Om du inte 
abonnerar på nummerpresentation, 
rekommenderas du att ställa detektering 
av första ringsignal till PÅ. (Se avsnitt 
6.2.2.)

1 Tryck på m i viloläge, bläddra med 
n till FÖRINSTÄLLN. och tryck 
på o.

2 Bläddra med n till 
1 RINGSIGNAL och tryck på o.

3 Bläddra med n till PÅ eller AV 
och tryck på o för att bekräfta.
• En bekräftelsesignal hörs och 

displayen återgår till att visa 
föregående högre menynivå.

7.10 Standardinställningar

Obs

Parameter Standardinställning
Ringvolym NIVÅ 3
Ringmelodi MELODI 1
Hörlurs-/
högtalarvo-
lym

Medel (VOLYM 3)

Knappljud PÅ
Språket i 
displayen

BEROENDE PÅ LAND

Automatisk 
påläggning

PÅ

Handenhe-
tens namn

PHILIPS

Tid/datum 00:00; 01-01
Alarm AV
Alarmljud MELODI 2
Ringläge BEROENDE PÅ LAND
Flashtid BEROENDE PÅ LAND
PIN-kod 0000
Auto prefix RENSAD
1:A Ringsignal PÅ
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8 Tekniska data

Display
• Progressiv bakgrundsbelyst LCD
• Bakgrundsbelysningen är på i 

8 sekunder efter varje aktivering som 
t ex ett inkommande samtal, 
knapptryckning, lyft av handenheten 
från basstationen osv.

• Bakgrundsbelysningen för LCD:n är 
bärnstensfärgad.

Allmänna telefonfunktioner
• Identifiering av uppringarens namn 

och nummer
• 5 standard + 5 polyfona ringsignaler

Telefonbok, återuppringningslista 
och samtalslista
• Telefonbok med 100 poster
• Återuppringningslista med 10 poster
• Samtalslista med 20 poster

Batteri
• 2 × HR AAA NiMh-batterier, 

600 mAh

Vikt och mått
CD250

Basstation:
• 144 gram
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

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

(H × D × B)

SE250
Basstation:
• 145,5 gram
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm 

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

(H × D × B)

Temperaturområde
• Drift: mellan 0º C och 35º C 

(32º F till 95º F).
• Förvaring: mellan –20º C och 70º C 

(–4º F till 158º F).

Relativ fuktighet
• Drift: upp till 95% vid 40º C
• Förvaring: upp till 95% vid 40º C

Telefonboks-
minne

EFTER EN 
ÅTERSTÄLLNING 
FINNS 
TELEFONBOKEN 
KVAR SOM DEN VAR 
FÖRE 
ÅTERSTÄLLNINGEN

Återuppring-
ningsminne

RENSAD

Samtalsbok RENSAD

Parameter Standardinställning
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9 Vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta kapitel hittar du svaren på de 
vanligaste frågorna om telefonen.

9.1 Anslutning

Handenheten slås inte på!
• Ladda batterierna: Placera 

handenheten i basstationen för att 
ladda batterierna. Efter ett tag slås 
telefonen på.

Handenheten laddar inte!
• Kontrollera kontakterna för laddning.

Ikonen  blinkar inte under 
laddning!
• Batteriet är fulladdat: Batteriet 

behöver inte laddas upp.
• Dålig batterikontakt: Justera 

handenheten något.
• Smutsiga kontakter: Rengör batteri-

kontakten med en duk fuktad med 
sprit.

Kommunikationen förloras under 
ett samtal!
• Ladda batteriet
• Flytta dig närmare basstationen.

Telefonen är “utanför räckvidd”!
• Flytta dig närmare basstationen.

9.2 Inställning

SÖKNING visas på handenheten 
och ikonen  blinkar!
• Flytta dig närmare basstationen.
• Se till att basstationen är på.
• Återställ enheten och starta om 

registrering av handenhet.

9.3 Ljud

Handenheten ringer inte!
Kontrollera att RINGVOLYM inte är 
inställd på RINGARE AV och 
kontrollera att ikonen  inte visas på 
displayen (se “Ställa in ringvolymen” på 
sidan 29).

Den som ringer hör mig inte!
Mikrofonen kan vara avstängd: Tryck på 
s under ett samtal.

Det finns ingen linjeton!
• Ingen ström: Kontrollera 

anslutningarna.
• Batterierna är tomma: Ladda 

batterierna.
• Flytta dig närmare basstationen.
• Felaktig telefonsladd används: Använd 

den medföljande telefonsladden.
• En telefonpropp kan krävas: Anslut 

telefonproppen till telefonsladden om 
så behövs.

Den som ringer hör mig inte 
tydligt!
• Flytta dig närmare basstationen.
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• Flytta basstationen minst en meter 
bort från annan elektronisk 
utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio- 
eller teveapparat!
• Flytta basstationen minst en meter 

bort från elektrisk utrustning.

9.4 Produktens funktioner

Knappsatsen fungerar inte!
• Lås upp knappsatsen: Tryck länge på 

* i viloläge.

Handenheten blir varm under långa 
samtal!
• Detta är fullt normalt. Handenheten 

förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras 
till basstationen!
• Det maximala antalet handenheter (5) 

har uppnåtts. För att registrera en ny 
handenhet, måste du avregistrera en 
gammal.

• Ta ur och byt ut batterierna.
• Försök igen genom att koppla loss och 

återansluta basstationens 
strömförsörjning och därefter följa 
proceduren att registrera en 
handenhet (se “Registrera” på 
sidan 31).

Uppringarens nummer visas inte!
• Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera 

ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte ändra inställningarna 
för mina röstmeddelanden.
• Telesvar/röstbrevlåda via operatören 

hanteras av ditt telefonbolag och inte 
på själva telefonen. Kontakta 
telefonbolaget om du vill ändra 
inställningarna.

Min handenhet går hela tiden över i 
viloläge!
• Om ingen knapp trycks inom 15 

sekunder, återgår handenheterna 
automatiskt till viloläge. Den återgår 
också automatiskt till viloläge om du 
placerar den i basstationen (om 
funktionen för automatstopp är på).

Posten i telefonboken kan inte 
sparas och MINNE FULLT visas!
• Radera en post för att frigöra minne 

innan du sparar din kontakt igen.

PIN-kod är fel!
• PIN-kod är som standard 0000.
• Återställ enheten för att återgå till den 

ursprungliga PIN-koden om den har 
blivit ändrad någon gång (se “Återställ 
enheten” på sidan 32).
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