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Advarsel

Anvend kun genopladelige batterier. 
Oplad de enkelte håndsæt i 24 
timer før de tages i brug.
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1 Vigtigt
Tag dig tid til at læse denne brugsvejledning før du 
bruger din CD640. Den indeholder vigtig 
information og bemærkninger omkring din 
telefon.

1.1 Strømkrav
• Dette produkt kræver en strømforsyning på 

220-240 volt vekselstrøm. I tilfælde af 
strømsvigt kan kommunikationen gå tabt.

• Det elektriske kredsløb er klassificeret som 
farligt. Man kan kun slukke for opladeren ved at 
trække den ud af vægkontakten.  Kontroller at 
vægkontakten altid er let tilgængelig.

Advarsel
• Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet 

komme i kontakt med metalgenstande.
• Lad ikke opladeren komme i kontakt med 

væsker.
• Brug aldrig andre batterier end det, der blev 

leveret sammen med produktet, eller som 
anbefales af Philips: eksplosionsfare.

• Brug altid de ledninger, der blev leveret 
sammen med produktet.

• Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken 
i øresneglen til et meget højt niveau: sørg for at 
håndsættet ikke er for tæt på dit øre.

• Dette udstyr er ikke designet til at foretage 
nødopkald ved strømsvigt. Et alternativ bør 
fremskaffes for at tillade nødopkald.

1.2 Konformitet

Vi, Philips, erklærer at produktet overholder de 
grundlæggende krav og andre relevante 
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EØF. Du kan 
finde Overensstemmelseserklæringen på 
www.p4c.philips.com.

1.3 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelsesinstruktioner for gamle 
produkter: 
WEEE direktivet (Direktivet for Bortskaffelse 
Elektriske og Elektroniske Udstyr; 2002/96/EC) 
er blevet blevet vedtaget for at sikre, at 

produkter bliver genbrugt ved brug af de bedste 
behandlings-, genindvindings- og 
genbrugsteknikker for at beskytte menneskers 
helbred og en sikre høj grad af miljøbeskyttelse.
Dit product er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.
Søg information omkring det lokale separate 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter mærket med dette symbol.

Brug en af de følgende 
bortskaffelsesmuligheder:
• Bortskaf hele produktet (inklusive ledninger, 

stik og tilbehør) på et godkendt WEEE 
indsamlingssted.

• Aflever dit gamle produkt til forhandleren i 
forbindelse med indkøb af et nyt produkt. Han 
skal tage imod det ifølge bestemmelserne i 
WEEE direktivet.

Bortskaffelsesinstruktioner for batterier:
Batterier må ikke smides ud sammen 
med husholdningsaffaldet.

Emballageinformation:
Philips har mærket emballagen med 
stadardsymboler, der er designet for at fremme 
genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt 
affald.

Et økonomisk bidrag er betalt til det 
tilknyttede nationale genindvindings- & 
genbrugssystem.
Den mærkede emballage kan genbruges.

!
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1.4 Overholder GAP standard
GAP standarden garanterer, at alle DECT™ GAP 
håndsæt og basestationer overholder en 
minimum funktionsstandard uanset mærke. Dit 
CD640/645 håndsæt og basestation overholder 
GAP standarden, hvilket betyder at de minimum 
garanterede funktioner er: registrere et håndsæt, 
optage linien, modtage et opkald og ringe. De 
avancerede funktioner er muligvis utilgænglige, 
hvis du bruger et andet håndsæt end et CD640/
645 med din basestation.
For at registrere og bruge dit CD640/645 
håndsæt med en GAP standard basestation af et 
andet mærke, følg da først prodeduren beskrevet 
i producentens instruktioner, og derefter 
proceduren beskrevet i Sektion 5.8.6.
For at registrere et håndsæt af et andet mærke til 
din CD640/645 basestation, indstil da 
basestationen til registreringsmodus (Sektion 
5.8.6), og følg proceduren i producentens 
instruktioner.

1.5 Elektriske, magnetiske og 
elektromagnetiske felter ("EMF")

Philips Royal Electronics fremstiller og sælger 
en lang række forbrugerprodukter, som i 
lighed med alle andre elektroniske apparater 
kan udsende og modtage elektromagnetiske 
signaler.
Et af Philips vigtigste forretningsprincipper er 
at træffe de nødvendige helbreds- og 
sikkerhedsmæssige forholdsregler i 
forbindelse med vores produkter for at sikre, 
at vi overholder alle gældende lovkrav samt 
gældende EMF standarder på 
produktionstidspunktet.
Philips forpligter sig til at udvikle, producere 
og markedsføre proudkter, som ikke er 
helbredsskadelige.
Philips bekræfter, at hvis produkterne 
behandles korrekt og anvendes til det formål, 
som de er beregnet til, er produkterne sikre 
at anvende ifølge tilgængelige videnskabelige 
undersøgelser.

Philips tager aktivt del i udviklingen af de 
internationale EMF og sikkerhedsstandarder, 
hvilket gør det muligt for Philips at integrere 
kommende tiltag på standardiseringsområdet 
tidligt i produktudviklingsprocessen.
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2 Din telefon

2.1 Hvad der er i boksen

Bemærk
Netdapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde netadapteren i boksen. I så 
tilfælde, skal du forbinde netadapteren til net-ledningen før du sætter net-ledningen i tilslutningen.
I multihåndset pakker vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra 
genopladelige batterier.

 Håndsæt Basestation Strømforsyning

2 AAA genopladelige 
batterier

Brugsvejledning OpsætningsvejledningGarantibevis

Net-ledning

CD640
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2.2 Oversigt over telefonen

2.2.1 Håndsæt

A Lysdiode for hændelse
OFF: Ingen nye hændelser
BLINKER RØDT: Ulæste hændelser (f.eks: et 
ubesvaret opkald, en ny SMS hvis du 
abonnerer på Vis nummer og SMS service hos 
din netværksoperatør.)

B Venstre softkey
Istandby: Åbner hovedmenuen
I andre funktionstilstande: Vælger den 
funktion, der vises på håndsættets skærm lige 
over knappen

C Højre softkey
Istandby: Viser genkaldslisten
I andre funktionstilstande: Vælger den 
funktion, der vises på håndsættets skærm lige 
over knappen

D Opkaldsliste/Op-taste
Istandby: Viser opkaldslisten
I menu tilstand: Tryk for at rulle op i menuen
I telefonbog/opkaldsliste/genopkaldsliste: Tryk 
for at rulle op til andre punkter
Under en samtale: Tryk for at øge lydstyrken i 
håndsættet
I redigeringstilstand: Tryk for at komme til 
forrige bogstav eller tal

E Telefonbog/Ned taste 
Istandby: Tryk for at se telefonbogen
I menu tilstand: Tryk for at rulle ned i menuen
I telefonbog/opkaldsliste/genopkaldsliste: 
Tryk for at rulle ned til andre punkter
Under en samtale: Tryk for at mindske 
lydstyrken i håndsættet
I redigeringstilstand: Tryk for at komme til 
næste bogstav eller tal

A

B

C

D

E
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F Læg på/Afslut taste
Istandby: Tryk og hold i ca. 5 sekunder for at 
slukke for håndsættet. Hvis håndsættet er 
slukket, trykkes kort for at tænde håndsættet.
I menu tilstand: Tryk og hold for at vende 
tilbage til standby, tryk kort for at komme til 
forrige menu.
Under en samtale: Tryk for at afslutte 
samtalen

G Løft røret/R taste
I standby: Tryk for at besvare et 
indkommende eksternt eller internt opkald
Under en samtale: Tryk R for operatørservice

H Alfanumerisk tastatur
I Firkant taste

I standby/opkald: Tryk kort for at indsætte 
en #
I standby: Tryk længe for at bruge 
lydløsringetone
Under opkald: Tryk længe for at indsætte en 
pause
I redigeringstilstand: Tryk kort for at skifte 
mellem store og små bogstaver

J Stjerne taste
I standby/opkald: Tryk kort for at indsætte en *
I standby: Tryk længe for at aktivere eller 
deaktivere tastaturlåsen

K Viderestil/Samtaleanlæg/Konference
I standby: Tryk kort for at starte et 
samtaleanlægsopkald
Under en ekstern samtale: Tryk kort for at 
kalde op internt eller skifte mellem internt og 
eksternt opkald
Tryk længe for at starte en telefonkonference 
med et eksternt opkald og et andet internt 
opkald

I Højttaler tast
Under en samtale: Tryk for at slå højttaleren 
til eller fra

M Stik til høretelefon (landeafhængig)
Aktiver håndfri betjening via høretelefon ved 
at sætte høretelefonen i stikket

F
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2.2.2 Ikoner i håndsættets display

2.2.3 Basestation

A Personsøger tast
Tryk for at søge et håndsæt
Tryk og hold i tre sekunder for at starte 
registreringsproceduren

Indikerer batteriniveau.
Vises  når batteriet er helt afladet
Vises  når batterikapaciteten er lav
Vises  når batteriet er delvist opladet
Vises  når batteriet er fuldt opladet
Viser animeret batteri-ikon under opladning

Viser når telefonen bliver brugt. Blinker når der er et indgående eksternt opkald, eller når 
et internt opkald er sat på hold.

Blinker ved ubesvarede opkald (Funktionen er tilgængelig, hvis du abonnerer på Vis nummer 
hos din teleudbyder),, eller når der er modtaget en ny SMS eller talebesked, som endnu 
ikke er læst eller aflyttet.

Viser når et internt opkald er i gang. Blinker når der er et indgående internt opkald, eller 
når et internt opkald er sat på hold.

Vises når alarmen er aktiveret

Vises når højttaleren er slået til

Vises når tastaturet er låst

Vises når telefonen er lydløs

Vises når håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Blinker når 
håndsættet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.

A
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3 Komme igang

3.1 Forbind basestationen
Forsigtig

Undgå at placere basestationen for tæt på store 
metalgenstande såsom arkivskabe, radiatorer 
eller elektriske apparater. Dette kan forringe 
rækkevidde og lydkvalitet. Bygninger med tykke 
indre og ydre vægge kan forringe overførslen af 
signaler til og fra basen.

Advarsel
Der er strøm til apparatet når strømforsyningen 
er forbundet til enheden og til vægkontakten. 
Den eneste måde man kan slukke for enheden, er 
at trække strømforsyningen ud af vægkontakten. 
Sørg derfor for at vægkontakten nemt kan nås.

Strømforsyningen og telefonledningen skal 
forbindes korrekt, da ukorrekt forbindelse kan 
skade enheden.
Brug altid den telefonnet-ledning der bliver 
leveret med enheden. Ellers får du muligvis ikke 
en klartone.

Indsæt strømledningens stik i stikket på 
basestationens underside.

Indsæt strømledningens stik i stikket på 
basestationens underside.

Forbind den anden ende af net-ledningen til 
telefonnet-stikket og den anden ende af 
strømledningen til vægkontakten.

Bemærk
Netdapteren er måske ikke forbundet til net-
ledningen. I så tilfælde, skal du forbinde 
netadapteren til net-ledningen før du sætter net-
ledningen i tilslutningen.

3.2 Isæt de genopladelige batterier
Din CD640 bliver leveret med to genopladelige 
batterier. Indsæt batterierne og lad dem helt op 
før du benytter håndsættet.

Skub batteridækslet af

Placer batterierne som vist i batterirummet 
og sæt batteridækslet på igen. 

3.3 Placer håndsættet i 
opladningsholderen

Bemærk
Oplad håndsættet i mindst 24 timer før du 
benytter det første gang.
Når batteriet er fuldt opladt, har telefonen ca. 12 
timers taletid eller ca. 150 timers standbytid. 

Placer håndsættet i basestationens oplader. 
Lad det stå, indtil batterierne er fuld opladet. 
Når håndsættet er fuldt opladt, vises .

!
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3.4 Indstil din telefon 
I nogle lande vises Velkomst skærmbilledet ikke. I 
så tilfælde skal du vælge landekode for at indstille 
din telefon. 
Før du tager din telefon i brug, skal du indstille 
den i forhold til landet, den bruges i. Efter nogle 
få minutters opladning vises Velkomst 
skærmbilledet. Følg disse skridt for at indstille din 
telefon: 

Tryk < for at få vist landelisten 
• Valgmuligheder for land vises på skærmen. 

Bemærk
Hvis du trykker >, viser håndsættet Velkomst 
skærmbilledet igen. 

Tryk u/d for at rulle frem til dit land 
Tryk < for at bekræfte valget 

• Din telefon er nu indstillet i forhold til det valgte 
land, og vender tilbage til standby skærmen. 
Bemærk

Når først landet er valgt vil standard 
netindstillingerne for det valgte land automatisk 
blive anvendt på din telefon. 

Tip
Hvis du vælger forkert eller senere ønsker at 
ændre landevalg, skal du trykke < i standby for 
at komme til SMS hovedmenu, tast ##**793 for at 
nulstille til standardindstillinger. Efter ca. 30 
sekunder vender telefonen tilbage til Velkomst 
skærmbilledet, og du kan vælge land igen. 

3.5 Hvordan man tænder og slukker for 
håndsættet 

Du kan slukke håndsættet for at spare på 
batteriet. 

Tryk og hold e i ca. fem sekunder for at 
slukke for håndsættet.
Tryk e for at tænde håndsættet igen.

1
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4 Brug af din telefon

4.1 Foretag en opringning

4.1.1 Forindtastning
Indtast telefonnummeret (maksimum 24 
cifre)
Tryk r for at ringe nummeret op

• Opkaldet påbegyndes.

4.1.2 Direkte opkald
Tryk r for at få en klartone
Indtast telefonnummeret

• Opkaldet påbegyndes.

4.1.3 Opkald fra opkaldslisten
Denne funktion er tilgængelig hvis du 
abonnemerer på Vis Nummer hos din 
teleudbyder. 

I standby:
Tryk u for at vælge Opkaldsliste
Tryk <
Tryk u/d for at rulle frem til det 
ønskede ubesvarede opkald
Bemærk

Skærmen viser enten:
• opkalderens nummer*
• opkalderens navn (hvis nummeret findes i 

telefonbogen)*
• Utilgængelig hvis det er opkald fra et ukendt 

nummer**
• Hvorvidt information for tid og dato er 

tilgængelig, afhænger af teleudbyderen
*  Afhænger af om du abonnerer på Vis nummer
    hos din teleudbyder
** Ukendt nummer, ID nægtet.

Tryk r for at ringe nummeret op
• Opkaldet påbegyndes.

Bemærk
Det seneste ubesvarede opkald vises først, og den 
ældste registrering vil blive slettet, når 
hukommelsen er fuld.

4.1.4 Opkald fra telefonbogen

Istandby:
Tryk d for at gå ind i telefonbogen
Tryk u/d for at vælge den ønskede post 
i telefonbogen
Tryk r for at ringe nummeret op

• Opkaldet påbegyndes.
Tip

I stedet for at trykke u eller d for at blade 
i telefonbogens poster, kan du i telefonbogens 
menu taste den nummertaste, der svarer til det 
første bogstav i det opslag, du ønsker at finde. 
Hvis du for eksempel trykker 2 en gang, vises 
poster startende med A. Tryk 2 to gange for at 
få vist poster startende med B.

4.1.5 Opkald fra genopkaldslisten

I standby:
Tryk > for at få vist genopkaldslisten

• Displayet viser det senest kaldte nummer eller 
navnet, hvis det kaldte nummer er gemt i 
telefonbogen.
Tryk u/d for at rulle frem til den 
ønskede post
Tryk r for at ringe nummeret op

• Opkaldet påbegyndes.
Tip

Håndsættet gemmer de sidste 20 numre der er 
blevet kaldt op til. Det senest kaldte nummer 
vises øverst i genopkaldslisten. Hvis 
genopkaldsnummeret svarer til en post i 
telefonbogen, vises navnet fra telefonbogen i 
stedet.

4.1.6 Opkaldstimer
Opkaldstimeren viser varigheden af dit 
nuværende opkald når du lægger på. Det vises i 
minutter og sekunder format (MM:SS).

4.2 Besvar et opkald
Tryk r når telefonen ringer.
• Forbindelsen etableres.
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4.3 Besvar et opkald med håndfri 
betjening

Tryk v når telefonen ringer.
• Forbindelsen etableres, og  er slået til. Du kan 

tale med den, der kalder op, uden at bruge 
håndsættet.
Advarsel

Når håndsættet ringer ved opkald, må du ikke 
holde håndsættet for tæt på øret, da ringestyrken 
kan medføre høreskade.

Bemærk
Indgående opkald har fortrinsret frem for andre 
hændelser. Når et indgående opkald modtages, 
afbrydes andre igangværende funktioner som 
ændring af indstillinger, menunavigering, etc.

Tip
Hvis Auto-Besvar er aktiveret, skal du blot løfte 
håndsættet fra basestationen for at besvare 
opkaldet.

4.4 Afslut et opkald
Tryk e under en samtale
• Opkaldet afsluttes.
ELLER
Placer håndsættet på basestationen
• Opkaldet afsluttes.

4.5 Genopkald
For at benytte denne funktion, skal du abonnere 
på servicen hos din lokale teleudbyder.
Du kan benytte genopkaldsfunktionen til at 
foretage eller modtage et opkald nummer to. 
Funktionerne beskrevet i Afsnit 4.5.1 og 4.5.2 kan 
variere efter land og den lokale teleudbyder. 
Kontakt din lokale teleudbyder for nærmere 
oplysninger om genopkaldsfunktionen.

4.5.1 Hvordan man foretager et 
sekundært opkald

Under en samtale:
Tryk <og u/d for at vælge Indl. 2. 
Opk
Tryk < for at ringe det valgte nummer til 2. 
opkald

• Andet opkald påbegyndes.

Bemærk
Du kan trykke < og u/d for at vælge Skift 
Opkald eller Konference for at skifte mellem 
første og andet opkald eller for at etablere en 
konferencesamtale.

4.5.2 Hvordan man besvarer et sekundært 
opkald

For at benytte denne funktion, skal du abonnere 
på servicen hos din lokale teleudbyder. Hvis du 
modtager et andet opkald under en samtale, vil du 
periodisk høre et kort bip.
Når opkalders ID vises, trykkes < og u/d 
for at acceptere eller afvise det sekundære 
opkald.

Bemærk
Når det sekundære opkald er accepteret kan du 
trykke < og u/d for at vælge Skift Opkald 
eller Konference for at skifte mellem første og 
andet opkald eller for at etablere en konference.

Bemærk
Hvis du abonnerer på Vis Nummer, vises 
nummeret på dem, du snakker med, i displayet.

4.6 Hvordan man bruger samtaleanlægget
Denne egenskab er kun tilgængelig, hvis der er 
mindst to registrerede håndsæt. Den tillader dig 
at holde interne samtaler, flytte eksterne samtaler 
fra et håndsæt til et andet og holde 
konferencesamtaler. 

4.6.1 Hvordan man foretager et internt 
opkald

I standby:
Tryk c

• Nu vises de håndsæt, som kan anvendes til 
samtaleanlæg.
Tryk u/d for at vælge det ønskede 
håndsæt 
Tryk < på det håndsæt, der kalder op

• Det ønskede håndsæt ringer.
Tryk r på det kaldte håndsæt

• Samtaleanlæget er etableret.
Bemærk

Hvis det kaldte håndsæt er optaget, vil en optaget-
tone blive afgivet fra det kaldende håndsæt.
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4.6.2 Hvordan man flytter en ekstern 
samtale til et andet håndsæt

Under en ekstern samtale:
Tryk c for at starte et internt opkald

• De håndsæt, der er til rådighed, vises, og den 
eksterne samtale sættes automatisk på hold. 
Tryk u/d for at vælge det ønskede 
håndsæt
Tryk < for at ringe til det ønskede håndsæt

• Det ønskede håndsæt ringer.
Tryk r på det kaldte håndsæt for at starte 
samtaleanlægsfunktionen
Bemærk

Du kan trykke c for at flytte forbindelsen 
mellem den interne og den eksterne samtale.

Tryk e på det håndsæt, der kalder op
• Det kaldende håndsæt flytter det eksterne opkald 

til det kaldte håndsæt.

4.6.3 Hvordan man foretager en 3-vejs 
konferencesamtale

Konferencesamtale funktionen tillader at en 
ekstern samtale bliver delt mellem to håndsæt (i 
samtaleanlæg). De tre parter kan dele samtalen 
og det kræver intet abonnement.

Under en ekstern samtale:
Tryk c for at starte et internt opkald

• De håndsæt, der er til rådighed, vises, og den 
eksterne samtale sættes automatisk på hold. 
Tryk u/d for at vælge det ønskede 
håndsæt
Tryk < for at ringe til det ønskede håndsæt

• Det ønskede håndsæt ringer.
Tryk r på det kaldte håndsæt for at starte 
samtaleanlægsfunktionen
Bemærk

Du kan trykke c for at flytte forbindelsen 
mellem den interne og den eksterne samtale.

Tryk længe på c på det håndsæt, der kalder 
op

• Det håndsæt der kalder op, det kaldte håndsæt 
og det eksterne opkald er nu koblet sammen i en 
3-vejs konference. 

Under konferencesamtalen:
Tryk c for at sætte den eksterne samtale på 
hold og vende tilbage til den interne samtale

• Den eksterne samtale sættes automatisk på hold.
Tryk og hold c for at etablere 
konferensesamtalen igen
Bemærk

Hvis et af håndsættene lægger på under en 
konferencesamtale, vil det andet håndsæt stadig 
være i forbindelse med det eksterne opkald.

4.6.4 Vis nummer
Vis nummer er en service, som du kan abonnere 
på hos din teleudbyder. Hvis du abonnerer på Vis 
Nummer, og nummeret ikke bliver holdt tilbage, 
vil nummer eller navn på opkalderen blive vist, 
når telefonen ringer, så du kan beslutte, om du vil 
besvare opkaldet. Kontakt din teleudbyder for 
mere information om udbudte tjenester.

4.6.5 Ventende Opkald
Hvis du abonnerer på servicen Ventende Opkald, 
giver håndsættet et bip for at signalere, er der er 
et nye indgående opkald. Nummer eller navn på 
den anden opkalder vises også, hvis du abonnerer 
på Vis nummer. Kontakt din teleudbyder for 
mere information om udbudte tjenester.
Tryk r for at besvare det sekundære opkald.

4.7 Hvordan man finder et håndsæt
Du kan finde dine håndsæt ved at trykke p på 
basestationen.
Alle håndsæt tilmeldt basestationen afgiver en 
personsøgertone. Funktionen stoppes ved at 
trykke r/ e/ v/ > på håndsættet eller p 
på basen igen.
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5 Brug mere af din telefon

5.1 Under en samtale
Du har forskellige muligheder under en samtale. 
Du får adgang til funktionerne ved at trykke på 
den tilsvarende taste under samtalen. 
Funktionerne er følgende:

5.1.1 LydFra/LydTil på mikrofonen

Under en samtale:
Tryk >

• Mikrofonen slukkes ogTavs Til vises i displayet.
Tryk > igen for at tænde for mikrofonen

5.1.2 Hvordan man justerer lydstyrken
for øresneglen

Under en samtale:
Tryk u/d for at få vist aktuel lydstyrke
Tryk u/d for at vælge lydstyrkeniveau 
fra 1 til 5

• Lydstyrken justeres, og telefonen vender tilbage til 
samtaleskærmen.

5.1.3 Hvordan man slår højttaler til

Under en samtale:
Tryk v for at slå højttaleren til

5.2 SMS
SMS står for Short Message Service (korte 
tekstbeskeder). For at kunne benytte denne 
service, skal du abonnere på Vis nummer og SMS 
service hos din teleudbyder. SMS beskeder kan 
udveksles med telefoner (mobil eller kompatible 
fastnettelefoner), forudsat at modtageren også 
abonnerer på Vis nummer og SMS service.
Fabriksindstillingen på din CD640 er 
hovedoperatøren i det land, du bor i. Hvis du 
ønsker at sende eller modtage SMS beskeder via 
en anden udbyder, skal du indstille telefonen med 
nummeret til det tilsvarende SMS Center. Din 
telefon kan gemme op til 50 SMS beskeder i 
inboks og kladder tilsammen. Maksimum længden 
på en besked er 160 karakterer.

5.2.1 Hvordan man skriver og sender en
SMS

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk < for at vælge Skriv SMS
Indtast teksten

Tryk < for at indtaste modtagers 
telefonnummer
Tryk < for at vælge Send eller Gem Som 
Kladde
Tryk < for at bekræfte
Bemærk

Hvid du modtager et opkald, mens du skriver en 
SMS, bliver funktionen afbrudt. Din SMS bliver 
ikke gemt.
Hvis meddelelsen ikke kan afsendes, viser skærmen 
“SMS Overf.Fejl” og beskeden bliver gemt som 
Kladde. Meddelelsen "SMS Overf.Fejl" kan fjernes 
ved at åbne alle usendte beskeder i kladde mappen. 
Når alle usendte beskeder er gennemset, 
forsvinder meddelelsen i standby tilstand. 
Alternativt vil meddelelsen "SMS Overf.Fejl" 
forsvinde, når alle SMS beskeder slettes.
Under redigering af SMS går håndsættet på 
standby, hvis du ikke taster i 60 sekunder. 
Beskeden bliver automatisk gemt som kladde.

1

2

1
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Tast Funktion

u Flytter markøren 1 position til venstre.
Tryk længe for at komme til første 
bogstav eller tal.

d Flytter markøren 1 position til højre.
Tryk længe for at komme til sidste 
bogstav eller tal.

> Tryk for at slette forrige bogstav eller tal.
Tryk for at vende tilbage til forrige menu, 
hvis der ikke er indtastet bogstaver/tal 
på skærmen.
Tryk længe for at slette alle bogstaver/
tal.
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5.2.2 Inboks
Advarsel

Når besked inboksen er fuld, kan du ikke 
modtage flere beskeder. Du skal slette nogle af de 
gamle meddelelser for at kunne modtage nye.
Beskederne i Inboksen vises i den rækkefølge, du 
har modtaget dem med de nyeste beskeder først.
Hver gang du modtager en SMS, høres et bip, hvis 
SMS tone er slået til (se Afsnit 5.7.1.7), og 
skærmen viser “Ny SMS”. Lysdioden for hændelse 
blinker, indtil den nye SMS er modtaget. 
Meddelelsen "Ny SMS" forsvinder, når alle nye 
SMS beskeder er blevet læst.

5.2.2.1 Hvordan man læser en besked i 
inboksen

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge Inboksbks
Tryk < og rul gennem listen over SMS 
beskeder for at vælge den besked, du ønsker 
at læse

• Listen over beskeder viser afsenders 
telefonnummer eller det tilsvarende navn, (hvis 
nummeret findes i telefonbogen). 
Tryk < for at se indholdet i beskeden
Tip

Når du læser en SMS, kan du trykke u/d for 
at rulle til næste eller forrige linie. Efter beskeden 
vises afsenders telefonnummer og dato og 
tidspunkt for modtagelse.

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få adgang til følgende funktioner:

Tryk e for at vende tilbage til SMS menu

5.2.2.2 Hvordan man besvarer en besked i 
inboksen

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende Inboks funktioner:
Tryk u/d for at vælge Svar
Tryk < for at påbegynde redigering af 
teksten 
Se trin 4 og 5 i Afsnit 5.2.1 for at sende 
beskeden eller vælg Gem Som Kladde for at 
gemme beskeden som Kladde

5.2.2.3 Hvordan man videresender en 
besked i inboksen

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist inboks menuen
Tryk u/d for at vælge Rediger 
Tryk < for at påbegynde redigering af 
teksten 
Tryk < for at bekræfte
Se trin 4 og 5 i Afsnit 5.2.1 for at sende 
beskeden eller vælg Gem Som Kladde for at 
gemme beskeden som Kladde

5.2.2.4 Hvordan man gemmer afsenders 
telefonnummer i telefonbogen

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende inboks funktioner:
Tryk u/d for at vælge Gem Nummer 
Tryk < for at indtaste navn på den nye 
kontaktperson
Tryk < for at ændre nummeret (hvis 
nødvendigt) og tryk < 
Tryk u/d for at vælge en gruppe 
(<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, 
<Gruppe C>)
Tryk < for at gemme indtastningen

• Der høres et bip, og SMS indtastningen er gemt i 
din telefonbog.

5.2.2.5 Hvordan man sletter en besked fra 
inboksen

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende inboks funktioner:
Tryk u/d for at vælge Slet 
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte SMS besked er 
slettet fra inboksen.

Besvar Send et svar til afsender.

Rediger Videresend beskeden til en anden 
modtager.

Gem 
nummer

Gem afsenders telefonnummer i 
din telefonbog.

Slet Sletter den valgte besked.

Slet alle Slet alle beskeder i Inboks.
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Brug mere af din telefon

5.2.2.6 Hvordan man sletter alle beskeder 
fra inboksen

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende inboks funktioner:
Tryk u/d for at vælge Slet Alle 
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og alle SMS beskeder er slettet 
fra inboksen.

5.2.3 Kladde
Ud over de SMS beskeder, der gemmes som 
kladde, vil alle SMS beskeder, som ikke bliver 
korrekt afsendt, automatisk blive gemt som 
Kladde. 

5.2.3.1 Hvordan man redigerer en kladde

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge Kladde
Tryk < og rul gennem listen over SMS 
beskeder for at vælge den besked, du ønsker 
at læse
Tryk < for at se indholdet i beskeden
Tip

Når du læser en SMS, kan du trykke u/d for 
at rulle til næste eller forrige linie. Efter beskeden 
vises afsenders telefonnummer og dato og 
tidspunkt for modtagelse.

Under læsning af en besked, kan du trykke<, 
og få adgang til følgende funktioner:

Tryk e for at vende tilbage til kladden

5.2.3.2 Hvordan man sender en besked fra 
mappen Kladde

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende menufunktioner 
under Kladde.
Tryk < for at vælge Send

Tryk < for at bekræfte

5.2.3.3 Hvordan man redigerer en kladde
Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende menufunktioner 
under Kladde.
Tryk u/d for at vælge Rediger 
Tryk < for at påbegynde redigering af 
teksten 
Tryk < for at bekræfte
Se trin 4 og 5 i Afsnit 5.2.1 for at afsende 
beskeden

5.2.3.4 Hvordan man sletter en besked fra 
mappen Kladde

Under læsning af en besked, kan du trykke 
<, og få vist følgende menufunktioner 
under Kladde.
Tryk u/d for at vælge Slet 
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte SMS kladde er 
slettet.

5.2.3.5 Hvordan man sletter alle kladder
Under læsning af en besked, kan du 
trykke<, og få vist følgende 
menufunktioner under Kladde.
Tryk u/d for at vælge Slet Alle
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og alle SMS kladder er slettet.

5.2.4 SMS indstillinger
I denne menu kan du vælge server til afsendelse og 
modtagelse af SMS beskeder. Din telefon kan 
modtage beskeder fra 3 beskedcentraler.
Du kan indtaste afsendernummer og 
modtagernummer for hver SMS beskedcentral. 
Den maksimale længde af et indgående/udgående 
nummer er 24 cifre. Indgående og udgående numre 
på din telefon er allerede sat op, så de virker på 
netværket i det land, du bor i. Vi anbefaler, at du 
ikke ænder opsætningen. For yderligere 
information eller i tilfælde af problemer, kontakt 
venligst din lokale teleudbyder.

Send Sender beskeden med det 
samme.

Rediger Videresend beskeden til en anden 
modtager.

Slet Sletter den valgte besked.

Slet alle Sletter alle beskeder i inboksen.
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Brug mere af din telefon

5.2.4.1 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer SMS modtagelse

Din telefon kan modtage SMS beskeder fra en 
anden telefon, hvis du abonnerer på Vis nummer 
og SMS service hos din teleudbyder. SMS 
modtagelse er default sat på Til, så du kan 
modtage SMS beskeder.

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge SMS Indstil.
Tryk < for at vælge SMS Modtagelse
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Selvom SMS modtagelse er sat på Fra, kan du 
stadig sende SMS beskeder.

5.2.4.2 Hvordan man ændrer SMS boks 
nummer

Funktionen er landeafhængig, og findes muligvis 
ikke i alle lande.

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge SMS Indstil.
Tryk <og u/d for at vælge Ændre 
Boks Nr.
Tryk < for at indtaste det nye boksnummer 
(maksimum 24 cifre)
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.2.4.3 Hvordan man vælger SMS Center

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge SMS Indstil.
Tryk <og u/d for at vælge SMS 
Center
Tryk < og u/d for at vælge et SMS 
Center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> 
eller <SMS Center 3>)
Tryk < og u/d for at vælge Send Nr.
Tryk < for at indtaste afsendernummer, og 
tryk <

Tryk <og u/d for at vælge Modtag 
Nr.
Tryk < for at indtaste modtagernummer, 
og tryk 

• Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til 
forrige menu.

5.2.4.4 Hvordan man vælger standard 
SMS Center

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk < for at vælge SMS
Tryk u/d for at vælge SMS Indstil.
Tryk <og u/d for at vælge Standard 
Center
Tryk < og u/d for at vælge et SMS 
Center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> 
eller <SMS Center 3>)
Tryk < for at gemme indstillingerne

• Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til 
forrige menu.

5.3 Telefonbog
Din telefon kan gemme op til 200 telefonnumre. 
Op til ni af de gemte telefonnumre kan gemmes i 
den direkte hukommelse, så de kan bruges til 
hurtigkald. Hvert telefonnummer kan maksimum 
have 24 cifre. Hvis du har mere end et håndsæt, 
har hvert håndsæt sin egen telefonbog.

5.3.1 Hvordan man gemmer et nummer i
telefonbogen

I standby: 
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbogg
Tryk < for at vælge Ny Post
Tryk < for at indtaste navn (maksimum 12 
cifre)
Tryk < for at indtaste nummer (maksimum 
24 cifre)
Tryk < for at vælge en gruppe (<Ingen 
Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe 
C>)
Tryk < for at gemme indtastningen

• Der høres et bip, og indtastningen er gemt i din 
telefonbog.
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Bemærk
Hvis du abonnerer på Vis nummer hos din 
teleudbyder, kan du tildele en speciel ringetone til 
hver gruppe. Når du modtager opkald fra 
gruppen, hører du gruppens særlige ringetone. 
Du kan også tilknytte individuelle 
kontaktpersoner til grupperne efter behov.

5.3.2 Hvordan man får adgang til
telefonbogen

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge Vis Post
Tryk < og u/d for at rulle frem til 
den ønskede post
Tryk < for at se detaljer for den valgte post 
i telefonbogen
Tip

I standby kan du trykke d for at få adgang til 
telefonbogen, tryk u/d for at vælge den 
ønskede post i telefonbogen og tryk < for at se 
detaljerne for den ønskede post i telefonbogen.

5.3.3 Hvordan man redigerer en post i
telefonbogen 

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge Rediger 
Post
Tryk < og u/d for at vælge den post, 
du ønsker at redigere
Tryk <
Tryk > for at slette bogstaver enkeltvis, 
rediger navnet og tryk > 
Tryk > for at slette tallene enkeltvis, 
rediger nummeret og tryk >
Tryk < for at vælge en gruppe (<Ingen 
Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe 
C>)
Tryk < for at gemme indtastningen 

• Der høres et bip, og den valgte post i 
telefonbogen er blevet opdateret.

5.3.4 Hvordan man sletter en post i
telefonbogen 

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge Slet Post
Tryk < og u/d for at vælge den post, 
du ønsker at slette
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte post i 
telefonbogen er blevet slettet.

5.3.5 Hvordan man sletter alle poster i
telefonbogen 

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge Slet Alle
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og alle poster i telefonbogen er 
blevet slettet.

5.3.6 Hvordan man gemmer i den direkte
hukommelse

Du kan gemme op til 9 numre i den direkte 
hukommelse (Taster 1 til 9). Med et langt 
tryk på tasterne i standby tilstand kaldes 
automatisk op til det gemte nummer.
Afhængigt af land kan tasterne 1 og 2 være 
forudindstillet til henholdsvis telefonsvarerens 
nummer og kundeservice nummeret til din 
teleudbyder. I så tilfælde bliver tasterne 1 og 2 
ikke vist. Hvis telefonsvarer og teleudbyderens 
kundeservice nummer ikke er tilgængelige, vises 
tasterne 1 og 2 over tast 3 som valgbare til 
direkte hukommelse, se afsnit 5.9.2 og 5.9.3 for 
nærmere detaljer.

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge Direkte 
Huk.
Tryk < og u/d for at vælge en 
placering for direkte hukommelse fra Tast 1 
til Tast 9.
Tryk < to gange for at vælge Tilføj
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Tryk < og u/d for at vælge den post 
i telefonbogen, som du ønsker at gemme i 
den valgte direkte hukommelse
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og posten i telefonbogen er 
gemt i den valgte direkte hukommelse.
Tip

Langt tryk på en hurtigkaldstast kalder op til 
telefonnummeret direkte.

5.3.7 Hvordan man overfører
telefonbogen

Med denne funktion kan du overføre 
telefonbogen fra et håndsæt til et andet, når 
mindst to håndsæt er tilmeldt basestationen.

I standby:
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Telefonbog
Tryk < og u/d for at vælge TBB-
Overf.
Tryk <

• Nu vises de håndsæt, som telefonbogen kan 
overføres til. 
Bemærk

Hvis der er mere end to håndsæt, kan du trykke 
u/d for at vælge håndsæt.

Tryk <
Det valgte håndsæt giver et bip og viser 
beskeden “Overfør Fra:”
For at acceptere overførsel af telefonbog 
trykkes < på det valgte håndsæt eller > 
for at annullere overførslen

• Alle poster i telefonbogen overføres til det valgte 
håndsæt og “Afslut” vises på skærmen på begge 
håndsæt, når overførslen er afsluttet.

5.4 Opkaldsliste
Denne funktion er tilgængelig hvis du 
abonnemerer på Vis Nummer hos din teleudbyder. 
Din telefon kan gemme op til 50 ubesvarede 
opkald,  og lysdioden på håndsættet blinker 
for at minde dig om modtagne ubesvarede 
opkald. Opkalders identitet er ikke skjult, navn 
(eller nummer) vises. De ubesvarede opkald vises 
i kronologisk orden med de seneste ubesvarede 
opkald øverst på listen. 

5.4.1 Hvordan man får adgang til
opkaldslisten

Tryk u for at få adgang til opkaldslisten
Tryk < for at få vist Opkaldsliste

• Det seneste ubesvarede opkald vises.
Tryk u/d for at gennemse listen

5.4.2 Hvordan man gemmer en post fra
opkaldslisten i telefonbogen 

I standby:
Tryk u for at få adgang til opkaldslisten
Tryk < for at få vist Opkaldsliste
Tryk u/d for at vælge en post
Tryk < for at vælge Kopi til TB
Tryk < for at indtaste navn 
Tryk < for at få vist nummer for det valgte 
ubesvarede opkald og rediger nummeret om 
nødvendigt
Tryk < for at vælge en gruppe (<Ingen 
Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe 
C>)
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte post fra 
opkaldslisten er gemt i din telefonbog.

5.4.3 Hvordan man sletter en post fra
opkaldslisten

I standby:
Tryku for at få adgang til opkaldslisten
Tryk < for at få vist Opkaldsliste
Tryk u/d for at vælge en post
Tryk < og u/d for at vælge Slet 
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte post på 
opkaldslisten er blevet slettet.

5.4.4 Hvordan man sletter hele
opkaldslisten

I standby:
Tryk u for at få adgang til opkaldslisten
Tryk < for at få vist Opkaldsliste
Tryk u/d for at vælge en post
Tryk < for at vælge Slet Alle
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip. Alle poster i opkaldslisten er 
slettet.
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5.5 Genopkaldsliste
Din telefon kan gemme de sidste 20 numre, du 
har ringet til. Kun de første 24 cifre af nummeret 
gemmes.

5.5.1 Hvordan man får adgang til
genopkaldslisten

I standby:
Tryk >

• Det nummer du sidst har ringet til vises øverst på 
listen.
Tryk u/d for at gennemse listen

5.5.2 Hvordan man gemmer en post fra
genopkaldslisten i telefonbogen

I standby:
Tryk > for at få vist genopkaldslisten
Tryk u/d for at vælge en post
Tryk < for at vælge Kopi til TB
Tryk < for at indtaste navn 
Tryk < for at få vist det valgte 
genkaldsnummer, og rediger nummeret om 
nødvendigt
Tryk < for at vælge en gruppe (<Ingen 
Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe 
C>)
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip. Det valgte genopkaldsnummer 
er blevet kopieret til din telefonbog.

5.5.3 Hvordan man sletter et nummer fra
genopkaldslisten

Tryk > for at få vist genopkaldslisten
Tryk u/d for at vælge en post
Tryk < og u/d for at vælge Slet 
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og den valgte post er blevet 
slettet.

5.5.4 Hvordan man sletter hele
genopkaldslisten

Tryk > for at få vist genopkaldslisten
Tryk < og u/d for at vælge Slet Alle
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og hele genopkaldslisten er 
blevet slettet.

5.6 Ur & Alarm

5.6.1 Hvordan man indstiller tiden
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Ur & Alarm
Tryk < for at vælge Sæt Dato/Tid
Tryk < for at indtaste aktuel tid (tt:mm) i 
24 timers format og dags dato (dd/mm/åå)
Bemærk

For at ændre format for dato og tid, se Afsnit 
5.6.4.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.6.2 Hvordan man indstiller alarmen
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Ur & Alarm
Tryk < og u/d for at vælge Alarm
Tryk < og u/d for at vælge Fra, Til Én 
Gang, eller Til Dagligt
Bemærk

Hvis du har valgt Til Én Gang, eller Til Dagligt, skal 
du indtaste tidspunkt

Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Når alarmen er aktiveret med Til Én Gang, eller 
Til Dagligt, vises  på skærmen.
Når alarmtidspunktet indtræffer, lyder 
alarmtonen, og  blinker på skærmen. Du kan 
trykke e for at afbryde alarmtonen.

5.6.3 Hvordan man indstiller alarmtonen
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Ur & Alarm
Tryk < og u/d for at vælge 
Alarmtone
Tryk < og u/d for at vælge den 
ønskede alarmtone fra Melodi 1 til Melodi 10
Bemærk

Telefonen afspiller melodierne, når du blader i 
listen.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.6.4 Hvordan man vælger format for 
dato og tid

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Ur & Alarm
Tryk < og u/d for at vælge Tid/Dato
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Tryk < og u/d for at vælge format til 
visning af tid (12T eller 24T)
Tryk < for at bekræfte indstillingerne for 
visningsformat for tid
Tryk u/d for at vælge format til visning af 
dato (DD/MM eller MM/DD)
Tryk < for at bekræfte indstillingerne for 
visningsformat for dato

5.7 Personlige indstillinger

5.7.1 Håndsæt tone

5.7.1.1 Hvordan man indstiller 
ringestyrken

Din telefon har fem ringestyrker (en søjle til fem 
søjler) og mulighed for stigende ringestyrke.

Advarsel
Når håndsættet ringer ved opkald, må du ikke 
holde håndsættet for tæt på øret, da ringestyrken 
kan medføre høreskade.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < for at vælge Ringestyrke
Tryk < og u/d for at vælge den 
ønskede ringestyrke
Tryk < for at gemme indstillingerne
Tip

Du kan trykke og holde# for at slå ringetonen 
fra.  vises.

5.7.1.2 Hvordan man indstiller 
ringemelodi

Du kan vælge mellem 10 ringemelodier på 
håndsættet.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < og u/d for at vælge 
Ringemelodi
Tryk < og u/d for at rulle frem til 
den ønskede ringemelodi
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.1.3 Hvordan man indstiller 
Gruppemelodi

For at kunne benytte denne funktion, skal du 
abonnere på Vis nummer. 
I denne menu kan du vælge og indstille de 
melodier, du ønsker afspillet, når der kommer et 
eksternt opkald fra en af kontaktpersonerne, der 
er gemt med navn i din telefonbog, og som er 
medlem af en gruppe. Du kan tildele en 
ringemelodi pr. gruppe.
Telefonbogen har tre grupper (Gruppe A, B, C), 
som du kan inddele kontaktpersoner i. Hver 
gruppe kan have sin egen ringemelodi.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < og u/d for at vælge 
Gruppemelodi
Tryk < og u/d for at rulle frem til 
den ønskede gruppe (Gruppe A, Gruppe B, 
Gruppe C)
Tryk < og u/d for at rulle frem til 
den ønskede gruppemelodi
Bemærk

Telefonen afspiller melodierne, når du blader i 
listen.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.1.4 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer tastetone

Et enkelt bip høres, når der trykkes på en tast. Du 
kan aktivere/deaktivere tastetone. Default er 
tastetone sat til Til.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < og u/d for at vælge Tastelyd
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.1.5 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer tastaturlåsen

Tryk og hold *
•  vises, hvis tastaturlåsen er aktiveret.

Tryk og hold * igen for at slå tastaturlåsen 
fra.

•  vises, hvis tastaturlåsen er slået fra.
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Tip
Du kan også deaktivere tastaturlåsen ved at fjerne 
og genindsætte batterierne i håndsættet.

5.7.1.6 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer første ring

I nogle lande vises menuen Første Ring ikke på 
telefonen.
Hvis du abonnerer på Vis nummer hos din 
teleudbyder, kan telefonen undertrykke det 
første ring før nummeret vises. Efter reset kan 
telefonen automatisk detektere, om der 
abonneres på Vis Nummer og begynde at 
undertrykke første ring. Du kan ændre 
indstillingen efter dit eget ønske.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < og u/d for at vælge Første 
Ring
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.1.7 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer SMS Tone

Et enkelt bip høres, når der modtages en SMS. Du 
kan aktivere/deaktivere SMS Tone. 

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Håndsættone
Tryk < og u/d for at vælge SMS Tone
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.2 Hvordan man vælger baggrund til
standby

Der er forudinstalleret tre baggrunde på din 
telefon. Du kan vælge, hvilken baggrund du vil 
have vist i standby tilstand.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Baggrund 
Tryk < og u/d for at rulle frem til 
den ønskede baggrund
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.3 Hvordan man indstiller 
kontrastniveau

Der er fem mulige kontrastniveauer (Niveau 1, 
Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 eller Niveau 5). 

Tryk <for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Kontrast
Tryk < og u/d for at rulle frem til det 
ønskede kontrastniveau
Bemærk

Kontrastvirkningen vises som eksempel, når du 
ruller gennem niveauerne.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.4 Hvordan man vælger farveskema til
telefonen

Du kan vælge mellem fire forskellige 
farveskemaer på telefonen. Du kan vælge 
farveskema til visning af menuskærmen.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < for at vælge Farveskema
Tryk < og u/d for at rulle frem til det 
ønskede farveskema
Bemærk

Det tilsvarende farveskema vises som eksempel, 
når du ruller gennem valgmulighederne.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.5 Hvordan man omdøber et håndsæt
Du kan omdøbe dit håndsæt og få vist 
håndsættets navn i standby tilstand. 

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Håndsætnavn 
Tryk < for at indtaste håndsættets navn
Bemærk

Maksimum længden på håndsættets navn er 14 
karakterer.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.6 Hvordan man indstiller auto-besvar
Med denne funktion kan du besvare et opkald 
automatisk ved at løfte håndsættet fra 
basestationen.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
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Tryk < og u/d for at vælge Auto-
Besvar
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.7 Hvordan man indstiller Auto-lægpå
Med denne funktion kan du afslutte et opkald 
automatisk ved at sætte håndsættet i 
basestationen.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Auto-
LægPå
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.7.8 Hvordan man indstiller sprog i
menuen

Afhængigt af hvilket land du bor i kan håndsættet 
vise forskellige sprog. Hvis du ændrer sprog for 
menuen, vil alle menuer blive vist på det valgte 
sprog. I nogle lande har telefonen ikke denne 
funktion, og der er kun mulighed for et sprog.  
Indstillingen gælder ikke for sproget på 
telefonsvarerens udgående svar.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Sprog
Tryk < og u/d for at vælge det 
ønskede sprog
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Valgmulighederne varierer fra land til land

5.7.9 Hvordan man aktiverer/deaktiverer
værelsesmonitor

Med denne funktion kan du aktivere 
rumovervågning og placere håndsættet i det rum, 
du ønsker at overvåge. Det overvågede håndsæt 
ringer ikke ved indkommende eksternt eller 
internt opkald Det overvågede håndsæt slår 
automatisk højttaleren til, hvis andre registrerede 
håndsæt forsøger at få kontakt til håndsættet. 
Tavs Til vises på skærmen på det håndsæt, der 
kalder op, < når det interne opkald etableres. 
Hvis det håndsæt, der kalder op, skal tale med det 

overvågede håndsæt, trykkes < for at tænde 
for mikrofonen.

Bemærk
Der skal være mindst 2 håndsæt tilmeldt til 
basestationen, for at funktionen kan anvendes.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Værelsesmonitor
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Når værelsesmonitor er aktiveret med Til, vises 
Vær.Monito Til på skærmen ved standby.

5.7.10 Hvordan man aktiverer/deaktiverer
tastaturets baggrundslys

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Pers. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Baggrundslys
Tryk < og u/d for at vælge Til eller 
Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 20 
sekunder slukkes tastaturets baggrundslys og 
skærmens baggrundslys automatisk. Tryk på en 
vilkårlig tast for at tænde tastaturets 
baggrundslys. For at aktivere skærmens 
baggrundslys trykkes < eller >.

5.8 Avancerede indstillinger

5.8.1 Hvordan man vælger genopkaldstid
Genopkaldstid er tidsforsinkelsen for frakobling 
af linien, efter at du trykkerr. Standardværdien 
for den genopkaldstid, som er forudindstillet på 
telefonen, er valgt, så den passer bedst til dit lands 
netværk. Du har ikke behov for at ændre den.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < for at vælge Genopkaldstid
Tryk < for at vælge genopkaldstid for dit 
land
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Bemærk
Antallet af tilgænglige genopkaldstider varierer fra 
land til land.

Tryk < for at bekræfte

5.8.2 Hvordan man vælger ringefunktion
Standardværdien for ringefunktion, som er 
forudindstillet på telefonen, er valgt, så den passer 
bedst til dit lands netværk. Du behøver ikke 
ændre den.
Der er to ringefunktioner: Tone og Puls.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Ringefunk. 
Tryk < og u/d for at vælge Tone 
eller Puls
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.8.3 Spærreopkald
Spærreopkald gør det muligt at forhindre 
udvalgte håndsæt i at kalde op til telefonnumre 
med givne begyndelsescifre. Du kan angive op til 
fire forskellige spærrekoder, hver med op til fire 
cifre.

Bemærk
Du skal indtaste den 4-cifrede master PIN, før du 
kan aktivere eller deaktivere spærrefunktion, 
tilføje eller ændre de spærrede numre.

5.8.3.1 Hvordan man aktiverer/
deaktiverer spærrefunktion

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Spærreopkald
Tryk < for at indtaste den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det (default 
master PIN er 0000)
Tryk < for at vælge Spærrefunktion
Tryk < for at vælge Til eller Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Når spærrefunktionen er aktiveret, vises 
Spærreopk. Til på skærmen i standby tilstand.

5.8.3.2 Hvordan man ændrer et 
spærreopkaldsnummer

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Spærreopkald
Tryk < for at indtaste den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det (default 
master PIN er 0000)
Tryk < og u/d for at vælge 
Spærrenummer
Tryk < for at vælge et nummer (Nummer 
1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4)
Tryk < for at indtaste nummer
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Hvis der kaldes op til et spærret nummer, kan der 
ikke oprettes forbindelse. Telefonen giver en 
fejltone, og vender tilbage til standby.

5.8.4 Babyopkald
Når Babyopkald er aktiveret, kan man ringe op til 
et givet nummer ved at trykke på en vilkårlig tast 
på håndsættet. Funktionen er meget nyttig til 
direkte opkald til alarmcentralen.

Bemærk
Du kan indtaste op til 24 cifre til et 
babyopkaldsnummer.

5.8.4.1 Hvordan man aktiverer 
babyopkald

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Babyopkald
Tryk < for at vælge Modus
Tryk < og u/d for at vælge Til 
Tryk < for at gemme indstillingerne

• Beskeden “Babyopk. Til” vises på skærmen i 
standby.

5.8.4.2 Hvordan man deaktiverer 
babyopkald

Tryk og hold < (hvis Babyopkald er aktiveret).
Tryk u/d for at vælge Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

• Beskeden “Babyopk. Til” vises ikke længere på 
skærmen i standby.
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5.8.4.3 Hvordan man ændrer 
babyopkaldsnummer

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Babyopkald
Tryk < og u/d for at vælge Nummer
Tryk < for at indtaste nummer
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.8.5 Hvordan man manuelt vælger
basestation

Et CD640 håndsæt kan tilmeldes op til fire 
forskellige CD640 basestationer. 

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Basevalg 
Tryk < og u/d for at vælge den 
ønskede basestation
Tryk < for at bekræfte

5.8.6 Hvordan man tilmelder et ekstra
håndsæt

Ekstra håndsæt skal tilmeldes basestationen, før 
de kan anvendes. Op til frem håndsæt kan 
tilmeldes en basestation.

Tryk <for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Registrering 
Tryk < og u/d for at vælge den 
ønskede basestation
Bemærk

Den tilmeldte basestation er markeret med en 
stjerne i højre side af skærmen.

Tryk < og indtast den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det (default 
master PIN er 0000)
Tryk < efterfulgt af p på basestationen i 
mere end 3 sekunder.

• Håndsættet giver et bip, for at angive at 
registrering blev foretaget, og skærmen vender 
tilbage til standby.
Bemærk

Hvis basestationen identificeres, og PIN-koden er 
korrekt, tildeles håndsættet automatisk et 
nummer, som ikke i forvejen er anvendt.

Hvis PIN-koden ikke er korrekt, vises Forkert 
PIN! samtidig med en fejltone, og håndsættet 
vender tilbage til standby.
Hvis der ikke kan identificeres en basestation 
inden for et givet tidsrum, vises Base ikke fundet 
samtidig med en fejltone, og håndsættet vender 
tilbage til standby.

5.8.7 Hvordan man afmelder et håndsæt
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Afmeld
Tryk < for at indtaste den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det (default 
master PIN er 0000)
Tryk < og u/d for at vælge det 
ønskede håndsæt
Tryk < for at bekræfte

• Håndsættet giver et bip for at angive, at 
afmelding blev foretaget, og skærmen viser 
beskeden Afmeldt og vender tilbage til standby.
Bemærk

Hvis der ikke aktiveres en tast inden for 15 
sekunder, afbrydes afmeldingen, og håndsættet 
vender tilbage til standby.

5.8.8 Hvordan man ændrer master PIN
Master PIN anvendes til opsætning af 
spærrefunktion, til nulstilling af håndsæt, og til 
registrering og afmelding af håndsæt. Default PIN-
koden er 0000. PIN-koden er 4-cifret. Denne PIN 
bruges også til at beskytte indstillingerne i dit 
håndsæt. Dit håndsæt vil spørge dig når PIN 
koden er krævet.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Skift Pin 
Tryk < for at indtaste den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det
Tryk < for at indtaste den nye 4-cifrede 
PIN
Tryk < for at indtaste den nye 4-cifrede 
PIN igen for at bekræfte
Tryk < for at gemme indstillingerne
Bemærk

Default PIN koden er 0000. Hvis du ændrer PIN-
koden, skal du opbevare oplysninger om PIN-koden 
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på et sikkert sted, hvor du selv let kan komme til 
dem. Sørg for aldrig at miste din PIN-kode.

5.8.9 Hvordan man gendanner
standardinstillinger

Du kan nulstille din telefon til 
standardindstillinger (se Afsnit 6). Efter en 
nulstilling, vil alle dine personlige indstillinger og 
opkaldslister være slettet, men din telefonbog 
forbliver uforandret.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Nulstil
Tryk < for at indtaste den 4-cifrede master 
PIN, når du bliver bedt om det (default 
master PIN er 0000)
Tryk < for at bekræfte
Tryk < for at bekræfte

• Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til 
velkomstskærmbilledet. Din telefon er nulstillet til 
dens standardindstillinger.

• I nogle lande har telefonen ikke et 
velkomstskærmbillede, og telefonen vil blot vende 
tilbage til standby efter nulstilling.

5.8.10 Hvordan man vælger præfix
nummer

Med denne funktion kan du indstille telefonen, så 
den vælger præfix nummer til den billigste 
operatør. Når først nummeret er indstillet, vil det 
automatisk blive indsat i begyndelsen af hvert 
nummer der bliver indtastet.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Auto-
Præfix
Tryk < for at indtaste Find Tal

• De senest gemte Find Tal vises.
Bemærk

Maksimum længden på Find Tal er 5 karakterer. 
Tryk < for at indtaste automatisk 
præfixnummer 

• Det senest gemte automatiske præfixnummer 
vises.
Bemærk

Den maksimale længde af et automatisk 
præfiksnummer er 10 cifre.

Tryk < for at gemme indstillingerne

5.8.11  Landekode
Denne menu er landeafhængig.
Du kan vælge et andet land en det, der blev valgt 
ved opstart.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge Land
Tryk < og u/d for at vælge dit land
Tryk < for at bekræfte valget
Bemærk

Når først landet er valgt vil standard 
netindstillingerne for det valgte land automatisk 
blive anvendt på din telefon.

5.8.12  Hvordan man aktiverer/
deaktiverer konference

Når konference aktiveres, kan du automatisk 
etablere en tre-vejs konference med et andet 
håndsæt, der er registreret til basestationen, hvis 
det andet håndsæt kommer på linien, mens der er 
et eksternt opkald på linien. 

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge 
Konference
Tryk < for at vælge Til eller Fra
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.8.13 Hvordan man deaktiverer besked  
venter indikation

Advarsel
Funktionen er landeafhængig, og findes muligvis 
ikke i alle lande.
Hvis du abonnerer på beskedservice hos din 
teleudbyder, tændes , når du har en ny besked 
i din mailboks. Når du har aflyttet alle nye 
beskeder, slukkes  automatisk.
Hvis besked venter indikationen ikke slukkes via 
netværket, kan du selv fjerne den via telefonen. 
Når du vælger at slette besked venter 
indikationen, slukkes indikationen også på alle 
andre håndsæt, som er tilmeldt din basestation.

Tryk < for at få adgang til hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Avan. Indst.
Tryk < og u/d for at vælge MW 
Indikator
Tryk < for at bekræfte sletning af besked 
venter indikation.
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5.9 Netværkstjenester
Via denne menu kan du let få adgang til samt 
aktivere og deaktivere udvalgte 
netværkstjenester alt efter land/abonnement. 
Kontakt din teleudbyder for mere information 
om udbudte tjenester.
De standardværdier, som er forudindstillet på 
telefonen, er valgt, så den passer bedst til dit lands 
netværk. Du behøver ikke ændre dem.

5.9.1 Viderestilling
Telefonen har tre viderestillingsfunktioner: 
Ubetinget viderestilling, viderestilling ved optaget 
og viderestilling ved ubesvaret opkald.

5.9.1.1 Hvordan man aktiverer 
viderestilling

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge 
viderestillingsfunktion (Viderest. Opkald / 
Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.)
Tryk < og u/d for at vælge Slet 
Der kaldes op til nummeret på den 
pågældende tjeneste
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.
Bemærk

Når funktionen er aktiveret, vil indgående opkald 
blive viderestillet til det valgte nummer ifølge den 
viderestillingsfunktion, der blev valgt.

5.9.1.2 Hvordan man deaktiverer 
viderestilling

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge 
viderestillingsfunktion (Viderest. Opkald / 
Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.)
Tryk < og u/d for at vælge Deaktiver
Der kaldes op til nummeret på den 
pågældende tjeneste
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.1.3 Hvordan man vælger 
viderestillingsnummer

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge 
viderestillingsfunktion (Viderest. Opkald / 
Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.)
Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.9.2 Telefonsvarer
I nogle lande er telefonsvarer ikke tilgængelig. 
Funktionen giver opkalderen mulighed for at 
lægge en talebesked, når du ikke selv kan besvare 
opkaldet. Hvorvidt funktionen findes, 
afhænger af land og abonnementstype hos 
teleudbyderen. Talebeskeder gemmes i 
netværket og ikke i selve håndsættet. Kontakt din 
teleudbyder for mere information omkring denne 
egenskab.

5.9.2.1 Hvordan man aktiverer 
telefonsvarer

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge 
Stemmemail 
Tryk < og u/d for at vælge Aktiver
Der kaldes op til nummeret på den 
pågældende tjeneste.
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.2.2 Hvordan man vælger nummer til 
telefonsvarer

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge 
Stemmemail 
Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne
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28 Brug mere af din telefon

Tip
Når der er angivet et nummer til telefonsvareren, 
kan du kalde op direkte til telefonsvareren ved at 
holde 1 nede.

5.9.3 Informationstjenester fra
teleudbyderen

I nogle lande er info service ikke tilgængelig. Med 
funktionen kan opkalderen aflytte information fra 
teleudbyderen. Hvorvidt funktionen findes 
afhænger af land og abonnementstype hos 
teleudbyderen. Infobeskeder gemmes i 
netværket og ikke i selve håndsættet. Kontakt din 
teleudbyder for mere information omkring denne 
egenskab.

5.9.3.1 Hvordan man aktiverer Info
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Info
Tryk < og u/d for at vælge Aktiver
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.3.2 Hvordan man vælger nummer til 
info service

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Info
Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne
Tip

Når der er angivet et nummer til info service, kan 
du kalde op direkte til info service ved at holde 
2 nede.

5.9.4 Ring tilbage

5.9.4.1 Hvordan man aktiverer ring 
tilbage

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Ring 
Tilbage
Tryk < og u/d for at vælge Aktiver
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.4.2 Hvordan man vælger nummer til 
ring tilbage

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Ring 
Tilbage
Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.9.5 Annullering af ring tilbage

5.9.5.1 Hvordan man annullerer ring 
tilbage

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Annul. 
Ring Tb.
Tryk < og u/d for at vælge Aktiver
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.5.2 Hvordan man vælger annullering 
af nummer til ring tilbage

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Annul. 
Ring Tb.
Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.9.6 Skjul ID

5.9.6.1 Hvordan man aktiverer skjul ID
Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Skjul ID
Tryk < og u/d for at vælge Aktiver
Når der er blevet kaldt op til nummeret, 
trykkes e for at vende tilbage til standby.

5.9.6.2 Hvordan man vælger nummer til 
skjul ID

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Net Service
Tryk < og u/d for at vælge Skjul ID
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Tryk < og u/d for at vælge 
Indstillinger
Tryk < for at indtaste nummer 
Tryk < for at gemme indstillingerne

5.10 Spil
Der er to spil (Tetris og Snake) forudinstalleret 
på telefonen, som du kan more dig med.

Tryk < for at åbne hovedmenuen
Tryk u/d for at vælge Spil
Tryk < og u/d for at vælge det 
ønskede spil
Tryk <

• Der vises en vejledning på skærmen.
Tryk < for at starte spillet. 
Bemærk

For at spille kan du trykke 2 / 4 / 6 / 8 for 
at bevæge dig op / til venstre / til højre / ned.
Du kan også trykke > eller e for at forlade 
spillet og vende tilbage til spilmenuen, trykke < 
for at sætte spillet på pause, og trykke enten 2 / 
4 / 6 / 8 for at genoptage spillet.

5.11 Hvordan man indtaster tekst og tal

5.11.1  Indtastning af tekst og tal
Du kan indtaste navne på kontaktpersonerne i din 
telefonbog et bogstav ad gangen ved at trykke på 
den tilsvarende tast en eller flere gange for at få 
det ønskede bogstav frem.

Hvis du for eksempel ønsker at indtaste navnet 
"PETER" i redigering:
Tryk 7 en gang: P
Tryk 3 to gange: E
Tryk 8 en gang: T
Tryk 3 to gange: E
Tryk 7 tre gange: R

5.11.2  Skift mellem store og små 
bogstaver

Som standard indtastes alle bogstaver som store 
bogstaver. Tryk # for at skifte mellem store og 
små bogstaver.
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30 Standardindstillinger

6 Standardindstillinger

Punkter Standard værdier

Håndsæt navn: PHILIPS

Dato: --.--

Tid: --:--

Lydstyrke for 
øresnegl:

Niveau 3

Ringemelodi: Ringetone 1

Ringestyrke: Niveau 3

Alarm: Fra

Alarm ringemelodi: Ringetone 1

Tastetone: Til

Auto-besvar: Fra

Auto-lægpå: Til

Første Ring: Afhængigt af landet

SMS tone Til

Kontrast niveau Niveau 3

Baggrund: Baggrund 1

Farveskema: Farve 1

Tastatur Baggrundslys Til

Værelsesmonitor: Fra

Sprog: Afhængigt af landet

Genopkaldstid: Afhængigt af landet

Spærrefunktion: Fra

Ringefunk.: Tone

Babyopkald: Fra

Master PIN: 0000

Konference: Fra



7 Menustruktur
Tabellen herunder viser telefonens menustruktur.
 SMS Skriv SMS

Inboks

Kladde

SMS Indstil. SMS Modtagelse Til

Fra

Ændre Boks Nr.

SMS Center SMS Center 1 Send Nr.

Modtag Nr.

SMS Center 2 Send Nr.

Modtag Nr.

SMS Center 3 Send Nr.

Modtag Nr.

Standard Center SMS Center 1

SMS Center 2

SMS Center 3

 Telefonbog Ny Post

Vis Post

Rediger Post

Slet Post

Slet Alle

Direkte Huk. Tast 1 * Tast 1 og Tast 2 findes muligvis ikke, da 
funktionen er landeafhængig...

Tast 9

TBB-Overf.

 Ur & Alarm Sæt Dato/Tid Indtast dato og tid

Alarm Fra

Til Én Gang

Til Dagligt

Alarmtone Melodi 1

Melodi 2

Melodi 3

Tid/Dato 12T DD/MM

MM/DD

24T DD/MM

MM/DD
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Pers. indst. Håndsættone Ringestyrke En bjælke

To bjælker

Tre bjælker

Fire bjælker

Fem bjælker

Stigende

Ringemelodi Navn på melodi 1

...
Navn på melodi 10

Gruppemelodi Gruppe A Navn på melodi

Gruppe B Navn på melodi

Gruppe C Navn på melodi

Tastelyd Til

Fra

Første Ring Til

Fra

SMS Tone Til

Fra

Baggrund Baggrund 1

Baggrund 2

Baggrund 3

Baggrund fra

Kontrast Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Farveskema Farve 1

Farve 2

Farve 3

Farve 4

Håndsætnavn

Auto-Besvar Til

Fra

Auto-LægPå Til

Fra

Sprog Liste over sprog

Værelsesmonitor Til

Fra

Baggrundslys Til

Fra
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Avan. Indst. Genopkaldstid

Ringefunk. Tone

Puls

Spærreopkald Spærrefunktion Til

Fra

Spærrenummer Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Babyopkald Modus Til

Fra

Nummer

Basevalg Base 1

Base 2

Base 3 * Vis kun tilmeldte basestationer.

Base 4

Registrering

Afmeld

Skift Pin

Nulstil

Auto-Præfix

Land Liste over mulige lande

Konference Fra

MW Indikator Til

Net Service Viderest. Opkald Aktiver

Deaktiver

Indstillinger

Viderest. Optag. Aktiver

Deaktiver

Indstillinger

Viderest. Ubesv. Aktiver

Deaktiver

Indstillinger

Stemmemail Aktiver

Indstillinger

Info Aktiver

Indstillinger

Ring Tilbage Aktiver

Indstillinger

Annul. Ring Tb. Aktiver

Indstillinger

Skjul ID Aktiver

Indstillinger

Spil Tetris

Slange
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8 Tekniske data

Display
• 5-liniers grafisk LCD farvedisplay
• 16 karakterer pr. linie
• Baggrundslys på tastatur

Generelle telefonfunktioner
• GAP kompatibel
• Op til frem håndsæt kan tilmeldes en 

basestation
• Op til fire basestationer kan tilmeldes et 

håndsæt
• Samtaleanlæg mellem håndsæt
• Ekstern/Intern viderestilling mellem håndsæt
• 3-vejs konference (to interne opkald og et 

eksternt opkald)
• Søgefunktion til håndsæt fra basestation
• Vis navn og nummer på opkalder
• 10 polyfoniske ringemelodier
• Individuel ringetone for grupper
• Babyopkald
• Alarm
• Tastaturlås

Kontaktpersonliste
• 200 kontaktpersoner 
• 12 karakterer (maks.) til navn og 24 cifre 

(maks) til hver kontaktperson

Opkaldsliste
• 50 ubesvarede opkald

Genopkaldsliste
• 20 senest kaldte numre
• 24 karakterer (maks.) pr. post

Batteri
• To genopladelige AAA NiMh 750mAh 

batterier

Vægt og mål
• Håndsæt: 161 gram
• Basestation: 157 gram
• Håndsæt: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm 

(HxDxW)
• Basestation: 116mm x 108,9mm x 81,6mm 

(HxDxW)

Temperaturområde
• Brug: 0ºC til +40ºC
• Opbevaring: -25ºC til +66ºC

Relativ luftfugtighed
• Brug: Op til 80% ved 40ºC
• Opbevaring: Op til 80% ved 40ºC
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9 Hyppigt stillede spørgsmål

I dette afsnit finder du de hyppigst stillede 
spørgsmål og svar om din telefon.

Forbindelse

Håndsættet tændes ikke!
• Skift batteri: Placer håndsættet i opladeren. 

Efter et par minutter tændes din telefon.
• Kontroller opladerforbindelserne
• Brug kun de MEDFØLGENDE 

GENOPLADELIGE BATTERIER.

Telefonene virker overhovedet ikke.
• Kontroller at adapteren og telefonledningen er 

ordentligt forbundet
• Kontroller at batterierne er fuldt opladte og 

korrekt indsat
• Denne telefon fungerer ikke under strømsvigt

Kommunikationstab under en samtale!
• Oplad batteriet
• Gå tættere på basestationen

Dårlig lydkvalitet
• Gå tættere på basestationen
• Flyt basestationen mindst en meter væk fra 

elektriske apparater

Ingen klartone
• Gennemse forbindelserne. Nulstil telefonen: 

træk strømstikket ud og sæt det i igen
• Oplad batterierne I mindst 24 timer
• Gå tættere på basestationen
• Anvend den medfølgende net-ledning
• Forbind net-adapteren (når nødvendigt) til 

netledningen

 blinker.
• Gå tættere på basestationen
• Kontroller batteriniveau
• Tilmeld håndsættet til basestationen

 vises, når batterierne er opladet.
• Udskift batterierne med nogle nye (brug kun 

GENOPLADELIGE batterier)

Opsætning

Vis Nummer fungerer ikke korrekt.
• Kontroller at du abonnerer på Vis Nummer 

hos din lokale teleudbyder
• Lad telefonen ringe mindst en gang før du 

svarer

Ventende Opkald kan ikke besvares.
• Snak med din lokale teleudbyder og vælg den 

korrekte genopkaldsvarighed

Lysdioden på håndsættet viser ikke noget.
• Prøv igen ved at frakoble og genforbinde 

basestationens strømforsyning og følg 
proceduren for at tilmelde et håndsæt (se 
Afsnit 5.8.6)

• Kontroller at de to medfølgende genopladelige 
batterier sidder rigtigt i batterirummet.

• Fjern og genindsæt håndsættets batterier
• Sørg for at de medfølgende batterier er ladet 

op

Håndsættet viser Afmeldt.
• Følg fremgangsmåden for tilmelding af et 

håndsæt til basestationen

Lyd

Håndsættet ringer ikke!
• Øge lydstyrken
• Kontroller at adapteren og telefonledningen er 

ordentligt forbundet
• Flyt håndsættet tættere på basestationen
• Kontroller at håndsættets ringetone er 

aktiveret
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Personen der har ringet kan ikke høre mig!
• Mikrofonen kan være slukket: Under en 

samtale, tryk > for at slå mikrofonen til.

Støj på din radio eller dit fjernsyn.
• Flyt strømforsyningen eller basestationen så 

langt væk som muligt

Produktets funktion

Vis Nummer virker ikke
• Undersøg om dit abonnement hos din 

teleoperatør inkluderer Vis Nummer

Et nummer kan ikke gemmes i 
telefonbogen
• Kontroller om telefonbogens hukommelse er 

fuld, og slet poster for at frigøre plads i 
hukommelsen.

Håndsættet kan ikke registreres.
• Kontroller at p er blevet holdt nede i 3 

sekunder
• Hver basestation kan kun registrere op til fire 

håndsæt

Bemærk
Hvis den ovenstående løsning ikke hjælper, fjern 
da strømmen fra både håndsættet og 
basestationen. Vent i 1 minut og prøv igen.
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P
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