
 

Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (bara för telefon 
med telefonsvarare)
Tryck på o på basenheten för att slå på telefonsvararen (meddelanderäknaren tänds).

Tryck åter på o för att stänga av telefonsvararen (meddelanderäknaren släcks).

Tryck på P på basenheten för att spela upp telefonsvararmeddelanden (det senast 

inspelade meddelandet spelas upp först).

Tryck på R för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa.

Tryck på l för att gå tillbaka till föregående meddelande (om du trycker knappen 

inom en sekund av pågående uppspelning).

Tryck på l för att repetera gällande meddelande (om du trycker på den inom en 

sekund efter det att meddelandet spelats upp). 

Tryck på -+ för att justera ljudnivån i högtalaren vid uppspelning.

Tryck på x för att radera aktuellt meddelande.

Se i Bruksanvisningen för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner.

Ring från telefonboken
1. Tryck på d i viloläge. 

2. Bläddra : till en telefonbokspost.

3. Tryck på r eller v knappen.

Samtalet påbörjas.

Felsökning
För vidare information, titta i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

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

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Se i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

Hjälp på nätet
www.philips.com/support 

Problem Lösning

• Det finns ingen linjeton! • Kontrollera anslutningarna
• Ladda batterierna
• Använd den medlevererade strömsladden

• Den som ringer kan inte 
höra mig!

• Flytta dig närmare basenheten
• Flytta basenheten minst en meter bort från annan 

elektrisk utrustning

• SÖKNING... visas på 
handenhetens skärm och 

ikonen  blinkar!

• Flytta dig närmare basenheten
• Återställ enheten och gör om registreringen av 

handenheten

• Uppringarens nummer 
visas inte!

• Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag
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Anslut

Installering

Använd



Använd3
Uppringning
Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på r eller v knappen.
ELLER
Tryck på knapparna r eller v för att få en linjesignal och skriv in numret 
(maximalt 24 siffror).
Svara på samtal
När telefonen ringer, tryck på r eller v.
Avsluta ett samtal
För att avsluta ett samtal, tryck på e knappen.

Justering av hörlurens ljudnivå
Tryck på : under pågående samtal för att välja mellan LJUDSTYRKA 1, 

LJUDSTYRKA 2 eller LJUDSTYRKA 3.

Spara en kontakt i telefonboken
1. Tryck på M knappen i viloläge, bläddra : till TELEFONBOK och tryck på 

mVÄLJ, tryck på mVÄLJ för att öppna NY POST.

2. SKRIV NAMN visas på skärmen.

3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på mOK.

4. Skriv in telefonnumret (maximalt 24 siffror) och tryck mOK.

Ett bekräftande pip hörs.

Öppna telefonboken
1. Tryck på d i viloläge och bläddra med : för att titta igenom telefonboken. 

2. För att titta igenom detaljerna, tryck på mVÄLJ.

Välj ringmelodi
1. Tryck på M i viloläge, bläddra : till DINA INSTÄLLN. och tryck på mVÄLJ, 

bläddra : till HANDENHETSSIGNAL och tryck på mVÄLJ, bläddra : till 

RINGNINGAR och tryck på mVÄLJ.

2. Bläddra : till din önskade melodi för att lyssna på melodin. 

3. Tryck mVÄLJ för att välja ringmelodin. 

Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Vad finns i lådan

Handenhet

Basenhet med hållare för 
din nya telefon 

ELLER

Strömadapter2 AAA uppladdningsbara 
NiMH-batterier

Batterilucka 

GarantibevisBruksanvisning

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall 
måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare 
uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

Snabbstartsinstruktioner

Strömsladd*

din nya telefon med 
telefonsvarare

Anslut
Koppla in basenheten

Installering
Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

1
1. Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.

2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basenheten.

3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

2

Anpassa din telefon (vid behov)
Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skärmbild med 

ett välkommenmeddelande. Om välkommenbilden visas:

1. Bläddra : till ordet VÄLKOMMEN på det språk du vill använda och tryck mVÄLJ 

för att bekräfta ditt val.

2. Bläddra : till ditt land.

3. Tryck på mVÄLJ för att bekräfta ditt val.

Din telefon är nu klar att användas.

       Stoppa i batterier        Ladda handenheten i 24 timmarA B
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