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Det här finns i förpackningen

Basstation
eller

Handenhet Batterilucka

Basstation med 
telefonsvarare

2 uppladdningsbara 
AAA-batterier

Nätadapter Telefonsladd*

Bruksanvisning Garantihäfte Snabbstartsinstruktioner

*Det kan vara så att telefonproppen inte är ansluten till telefonsladden vid leverans. I så 
fall måste du ansluta telefonproppen till 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.

VARNING! Använd alltid den telefonsladd och de batterier som följde med telefonen.



1 Ansluta
Ansluta basstationen

2 Installera
Installera de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

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 den andra änden av telefonsladden och elsladden till telefonjacket respektive 

nätuttaget.

 Sätt i batterierna  Ladda handenheten i 24 timmarA B

Konfigurera telefonen (om så behövs)
1. Tryck på o för att visa det aktuella valet av land.
2. Bläddra med n upp och ner för att hitta ditt land.
3. Tryck på o för att bekräfta ditt val.

(VÄNTAR visas medan standardinställningarna och menyspråket för det valda landet 
automatiskt konfigureras.)

4. Produkten går nu in i STÄLL DATTID-menyn. Ange aktuellt datum (DD/MM) och 
tryck på o för att bekräfta.

5. Ange tiden (TT-MM) och tryck på o för att bekräfta.



3 Använda

Ringa ett samtal
Ange numret (max. 24 siffror) och tryck på t eller l.
ELLER
Tryck på t eller l för att få en linje och slå numret.

Besvara ett samtal
När telefonen ringer trycker du på t eller l.

Avsluta ett samtal
Tryck på h för att avsluta samtalet.

Ställa in volymen för hörluren eller högtalaren
Under ett samtal trycker du på n för att välja NIVÅ 1 till NIVÅ 5.

Ställa in ringmelodin
Det finns 10 ringmelodier tillgängliga på 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 sedan med n till 

RINGNINGAR och tryck på o.
3. Bläddra med n till önskad melodi för att spela upp melodin.
4. Tryck på o för att ställa in ringmelodin.

En bekräftelsesignal avges och displayen återgår till föregående meny.

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 ange 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 in numret (max. 24 siffror) och tryck på o.

En bekräftelsesignal hörs.

Öppna telefonboken
1. Tryck på d i viloläge och använd n för att bläddra i telefonboken.
2. Tryck på o för att visa mer information. Tryck på c för att visa återstående 

siffror om posten har fler än 12 siffror.



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

• Samtalet påbörjas.

Lyssna på inspelade meddelanden på telefonsvararen (endast CD255/SE255)
Tryck på e på basstationen för att slå på telefonsvararen (lysdioden tänds). Det 
utgående meddelandet spelas upp.
Tryck på p på basstationen för att spela upp telefonmeddelanden (det först inspelade 
meddelandet spelas upp först).
Tryck på f för att gå till det aktuella meddelandet och spela upp nästa meddelande.
Tryck på b för att gå till det föregående meddelandet (om den trycks inom en sekund 
från det att aktuellt meddelande spelas upp).
Tryck på b för att gå till det föregående meddelandet (om den trycks en sekund efter 
att aktuellt meddelande spelas upp). 
Tryck på -+ för att ställa in högtalarvolymen under uppspelning av meddelande.
Tryck på x för att ta bort det aktuella meddelandet.
Tryck länge på x för att ta bort alla gamla meddelanden.
Tryck en gång till på e för att stänga av telefonsvararen (lysdioden släcks).
Se bruksanvisningen för mer information om telefonsvararens funktioner.



Välkommen till Philips!
Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Se bruksanvisningen som levererades med telefonen.

Online-hjälp
www.philips.com/support

Felsökning
Mer information finns i bruksanvisningen som levererades med din telefon.

Problem
• Det finns ingen linjeton!

Åtgärd
• Ingen ström: Kontrollera anslutningar.
• Batterierna är tomma: Ladda batterierna.
• Flytta närmare basstationen.
• Fel telefonsladd används: Använd den telefonsladd 

som följde med telefonen.
• Eventuellt krävs en telefonpropp: Om så är fallet 

ansluter du telefonproppen till telefonsladden.

• Den som ringer hör mig 
inte tydligt!

• Flytta närmare basstationen.
• Flytta basstationen minst en meter bort från annan 

elektronisk utrustning.

• SÖKNING visas på 
handenheten och -
ikonen blinkar!

• Flytta närmare basstationen.
• Kontrollera att basstationen är på.
• Återställ enheten och starta om registrering av 

handenhet.

• Uppringarens nummer 
visas inte!

• Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt 
abonnemang med ditt telefonbolag.
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