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Bemærk
* I multi-håndsætpakker er der 

ekstra håndsæt, opladere og 
strømadaptere.

** I nogle lande skal du tilslutte 
ledningsadapteren til ledningen 
og derefter sætte ledningen i 
telefonstikket.

NB!
Brug kun de medfølgende •	
batterier og strømadapteren.

Pakkens indhold

Håndsæt*

Basestation (CD285) Basestation (CD280)

Oplader* Strømadapter* Ledning**

 

Brugervejledning
Lynhåndbog
Garanti



Tilslut basestationen

Telefonstik Strømforsyning

Strømadapter

Strømforsyning

Ekstra 
håndsætoplader

Telefonens 
basestation

2 1 3

Slut hver ende af strømadapteren til:1 
indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af basestationen;•	
stikkontakten på væggen.•	

Slut hver ende af ledningen til:2 
telefonstikket i bunden af basestationen;•	
telefonstikket på væggen.•	

 
Kun	for	versioner	med	flere	håndsæt:

Slut hver ende af strømadapteren til:3 
indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra •	
håndsætoplader.
stikkontakten på væggen.•	

1  Tilslut



2  Kom godt i gang
Konfigurer din telefon

Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af 1 
batterilågen, inden du påbegynder opladning.
Når du bruger telefonen første gang, vises en 2 
velkomstmeddelelse (afhængigt af land).  
Efter velkomstmeddelelsen skal du trykke på [OK].
Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.3 
Indstil dato og klokkeslæt.4 

Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på •	 / -tasten 
for at vælge [AM] eller [PM].



Oplad telefonen

Oplad i 8 timer

Anbring håndsættet i basestationen for at oplade det. Når 
håndsættet placeres korrekt på basestationen, hører du en 
dockinglyd.

Håndsættet begynder at lade op. »

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet
Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, 
angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav).
Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, 
blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en 
alarmtone.
Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.



3  Nyd det
Opkald

Foretag et opkald ved at trykke på •	  og taste 
telefonnummeret.
Besvar et opkald ved at trykke på •	 , når telefonen 
ringer.
Afslut opkaldet ved at trykke på •	 .

Juster ørestykkets lydstyrke
Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Tilføj en kontakt til telefonbogen
Tryk på 1 [Menu].
Vælg 2 [Telefonbog] > [Tilføj ny], og tryk derefter på 
[OK] for at bekræfte.

Indtast navnet, og tryk derefter på 3 [OK] for at bekræfte.
Indtast nummeret, og tryk derefter på 4 [Gem] for at 
bekræfte.

Optag en meddelelse (kun CD285)
Tryk på 1 [Menu].
Vælg 2 [Telefonsvarer] > [Meddelelse], og tryk 
derefter på [OK] for at bekræfte.
Vælg 3 [Besvar kun] eller [Optag også], og tryk 
derefter [OK] for at bekræfte.
Vælg 4 [Optag], og tryk derefter på [OK] .
Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.5 
Tryk på 6 [OK] for at stoppe optagelsen.

Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på  »
håndsættet.



Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren (kun for CD285)

c

d
b

e
a
f

Tænd/sluk for telefonsvareren: Tryk på a .
Start/stop for lytning til de optagede beskeder: Tryk på b .
Juster lydstyrken: Tryk på c  / .
Spring tilbage:d 
Når du lytter til beskederne, skal du trykke på  for at lytte til 
beskeden fra begyndelsen.
I løbet af det første sekund af den aktuelle besked skal du trykke 
på  for at lytte til den forrige besked.
Spring fremad: Tryk på e  for at springe frem til næste besked.
Slet den aktuelle besked: Tryk på f .

Bemærk Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens 
afsnit om telefonsvareren.



Har du brug for hjælp?
Brugervejledning
Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.
Onlinehjælp
www.philips.com/support

Velkommen til Philips
Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome
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