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Dette finner du i 
esken

Basestasjon 
(CD695)

Basestasjon 
(CD690)

Lader*

Strømadapter * Telefonledning**

Håndsett*

Brukerhåndbok, hurtigstartveiledning, 
garanti

Merk
* I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere 

og strømadaptere.
** I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til 

telefonledningen og deretter koble telefonledningen til 
telefonkontakten.

Forsiktig:
• Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.



1 Koble til
Koble til basestasjonen

1 Koble hver ende av 
strømadapteren til:
• DC-inngangskontakten under 

basestasjonen
• strømuttaket i veggen

2 Koble hver ende av 
telefonledningen til:
• telefonkontakten under 

basestasjonen
• telefonkontakten i veggen

Kun for versjon med flere 
håndsett:
3 Koble hver ende av 

strømadapteren til:
• DC-inngangskontakten under 

laderen for ekstra håndsett
• strømuttaket i veggen



2 Komme i gang
Konfigurere telefonen Lade opp håndsettet

Lad i 8 timer

1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra 
batteriteipen av batteridøren før lading.

2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en 
velkomstmelding (avhengig av land).

3 Angi land og språk når du blir bedt om det.
4 Angi dato og klokkeslett.

• Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på 
 for å velge [am] eller [pm].

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når 
håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd 
som bekrefter dette.
 » Ladingen av håndsettet begynner.

Merk
• Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået
Ikon Status

 
 
 
 

Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, 
viser linjene batterinivået (fullt til lavt). Når 
håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter 
linjene å blinke til ladingen er fullført.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en 
varseltone. Batterinivået er lavt, og batteriet må 
lades.



3 Bruke
Ringe
• Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
• Du svarer på et anrop ved å trykke på  når telefonen 

ringer.
• Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Justere volumet i øretelefonen
Trykk på  eller  for å justere volumet under en samtale.

Legge til en kontakt i telefonboken
1 Trykk på .
2 Velg [Valg] > [Legg til ny], og trykk deretter på [OK] 

for å bekrefte.
3 Angi navnet, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
4 Angi nummeret, og trykk deretter på [Lagre] for å 

bekrefte.

Ta opp en meddelelse 
(kun for CD695 )
1 Velg [Meny] >  > [Meddelelse], og trykk deretter 

på [OK] for å bekrefte.
2 Velg [Kun svar] eller [Svar & oppt.], og trykk deretter 

på [OK] for å bekrefte.
3 Velg [Spill inn ny], og trykk deretter på [OK] for å 

bekrefte.
4 Opptaket starter etter pipet.
5 Trykk på [OK] for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper 

opptaket etter tre minutter.
 » Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Lytt til meldinger som er spilt inn på 
telefonsvareren (kun for CD695)

c
e

a
b

d
f

a Hvis du vil slå av eller på telefonsvareren i standbymodus, 
trykker du på .

b Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på .
c Hvis du vil justere volumet, trykker du på  /  
d Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den 

gjeldende meldingen på nytt, trykker du på .
e Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på .
f Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på .

Merk
• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen 

Telefonsvarer i brukerhåndboken.



Velkommen til Philips
Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.
Elektronisk hjelp
www.philips.com/support
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