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Kort brugervejledning



Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Advarsel
•	Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. 

Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, 
er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. 
Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.

•	Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger 
produktet.

•	Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-
direktivet 1999/5/EC

•	Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i 
brugervejledningen.

•	Anvend kun de batterier, der er angivet i 
brugervejledningen.

•	Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
•	Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes 

af en forkert type batteri.
•	Bortskaf brugte batterier i henhold til 

instruktionerne.
•	Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er 

aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for 
at undgå høreskader.

Når du bruger telefonen som babyalarm.
•	Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for 

at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

•	Babyenheden og dens ledning skal altid være uden 
for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk).

•	Hold forældreenheden mindst 1,5 meter væk fra 
babyenheden for at forhindre akustisk tilbagekobling.

•	Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller 
kravlegård.

•	Forældre- og babyenhederne må aldrig tildækkes 
(f.eks. med et håndklæde eller et tæppe). Sørg altid 
for, at babyenhedens ventilationshuller er frie.

•	Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af 
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske 
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende 
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt 
eller instrueret i apparatets anvendelse af en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

•	Hvis forældreenheden placeres ved siden af en 
sender eller andre DECT-apparater (f.eks. en 
DECT-telefon eller trådløs router til internettet), 
kan forbindelsen til babyenheden forsvinde. Flyt 
babyalarmen længere væk fra andre trådløse 
apparater, indtil forbindelsen bliver genoprettet.

•	Denne babyalarm er beregnet som et 
hjælpemiddel. Den kan aldrig være en erstatning 
for ansvarligt og korrekt forældreopsyn og 
-overvågning og må ikke bruges som sådan.



1 Oversigt
I et opkald

Åbn menuen med valgmuligheder
 Juster lydstyrken
Afslut opkald
Tænd/sluk højttaleren
Slå mikrofonlyden fra/til
Indtast en pause

Standby
Åbn hovedmenuen
Telefonbog
Opkaldslog

Foretag og modtag opkald
Foretag internt opkald
Lås/lås op for tastaturet.
Foretag og modtag opkald

I menu
Bekræft / Åbn menuen med valgmuligheder / 
Vælg
Annuller
Op / ned
Afslut menu

I tekstindtastning
Slet tekst
Indtast et mellemrum
Skift mellem store/små bogstaver
Venstre / højre

Ikoner i hovedmenu
Telefonbog
Telefonopsætning
Tjenester
Babyalarm
Alarm
Indgående opkald (Kun D600)
Telefonsvarer (Kun D605)

Visning af ikoner
Antallet af bjælker angiver status for forbindelsen 
mellem	håndsættet	og	basestationen.	Jo	flere	søjler	
der vises, jo bedre er signalstyrken.
Dette ikon viser mistede opkald på standbyskærmen 
eller på listen med indgående opkald. Det skifter farve 
fra rød til hvid, når du har gennemset opkaldene.
Alarmen er aktiveret.

Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv 
periode.
Ringetonen er slået fra.
Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv 
periode (telefonen ringer ikke).
Kun D605: Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny 
besked. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.
Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye 
meddelelser, og lyser vedvarende ved viste 
meddelelser.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.

ECO ECO-modus er aktiveret.
ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.

D605D600
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Visning af ikoner
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2 Connect

Kun for versioner med 
flere	håndsæt.	



3 Kom godt i gang
Isætning af batterier Oplad telefonen

Oplad i 8 timer

Konfigurer din telefon
1 Når du bruger telefonen første gang, vises en 

velkomstmeddelelse (afhængig af land).
2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
3 Indstil dato og klokkeslæt.
•	Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på 

-tasten for at vælge [am] eller [pm] (afhænger 
af land).

 > 84%
 68% - 84%
 52% - 68%

 36% - 52%
 18% - 36%
 < 18%

Blinker : lavt batteriniveau
Ruller : under opladning



4 Nyd det
Telefonbog
Tilføj post
1 Tryk på  > [Option] > [Tilføj ny].
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Opkald fra telefonbogen
1 Tryk på .
2 Vælg en post, og tryk på .
Direkte adgang til hukommelsen
Du har 9 hukommelser med direkte adgang (tasterne 
1 til 9). Ring op til nummeret automatisk ved at 
trykke på tasterne og holde dem inde i standby-
modus.
Afhængigt af det land, du bor i, er tast 
1 og 2 forudindstillet til henholdsvis 
[1_telefonsv.] (nummeret til telefonsvareren) og 
[2_info svc] (nummeret til informationslinjen) til 
din tjenesteudbyder (afhænger af netværket).

Opkaldslog
Opkald fra opkaldsloggen
1 Tryk på .
2 Vælg [Indgående opk.] (kun for D605).
3 Vælg en post, og tryk på .

Tilføj post
1 Tryk på  > [Indgående opk.] (kun for D605) 

> [Option] > [Gem nummer].
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Slet post
1 Tryk på  > [Indgående opk.] (kun for D605) 

> [Option] > [Slet].
2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste
Opkald fra genopkaldslisten
1 Tryk på [Genkal].
2 Vælg en post, og tryk på .
Tilføj post
1 Tryk på [Genkal] > [Option] > 

[Gem nummer].
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Slet post
1 Tryk på [Genkal] > [Option] > [Slet].
2 Følg instruktionerne på skærmen.

Optag en meddelelse 
(kun for D605)
1 Vælg [Menu] >  > [Meddelelse].
2 Følg instruktionerne på skærmen.

Registrer yderligere håndsæt
Du	kan	registrere	flere	håndsæt	på	basestationen.
1 Vælg [Menu] >  > [Registrer], og tryk på 

[OK] for at bekræfte.
2 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 

sekunder.
3 Indtast system-PIN/adgangskode (0000). 
4 Tryk på [OK] for at bekræfte PIN/adgangskoden.

 » Registreringen er færdig på mindre end 2 
minutter.

Gendan standardindstillinger
Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger 
på telefonen.
1 Vælg [Menu] >  > [Nulstil], og tryk på 

[OK] for at bekræfte.
2 Følg instruktionerne på skærmen.



5 Flere
Tavs tilstand
Indstiller tiden, og mens den indstilles, kan telefonen 
ikke ringe

 > [Lyde] > [Lydløs-tilst.]

MySound
Tilpasser lyden efter dine ønsker

 > [Lyde] > [MySound]

Eco-tilstand
Reducerer strømforbruget / strømoverførsel; 
reducerer stråling og område med ca. 60%

 > [Eco-tilstand]

Eco+-tilstand
Eliminerer stråling i standby-tilstand (forårsager 2 
sekunders ringeforsinkelse, 50% kortere standbytid)

 > [ECO+-tilstand]

Opkaldsspærring
Forhindrer uønskede udgående opkald til valgte 
numre

 > [Spærreopkald]



Tekniske data
Batteri
•	Philips:  2 x AAA NiMH 1.2 V Genopladelige 

550 mAh-batterier
Brug kun de medfølgende batterier.
Adapter
Base og oplader:
Philips: MN-A102-E130 S003IV0600040
Input 100-240 V~ 

50/60 Hz 200 mA
100-240 V~ 
50/60 Hz 150 mA

Output 6 V 400 mA 6 V 400 mA
Telefonbog med 100 poster
Opkaldslog med 50 poster
Taletid: 18 timer
Standbytid: 250 timer

Bemærk

•	Du	kan	installere	et	DSL-filter	(digital	subscriber	
line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id 
forårsaget af DSL-interferens.

•	Du kan se overensstemmelseserklæringen på 
www.p4c.philips.com.



Ofte stillede spørgsmål
Der vises ingen signalbjælke på skærmen.
•	Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det 

tættere på basestationen.
•	Hvis håndsættet viser [Registrer Håndsæt], 

skal du placere håndsættet på baseenheden, indtil 
signalbjælken vises.

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra 
håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?
Basestationens hukommelse er fuld. Adgang  > 

 > [Afmeld] for at afmelde ubrugte håndsæt, og 
forsøg igen.
Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad 
skal jeg gøre?
1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
2 Tryk på  for at aktivere skærmen med 

hovedmenuen.
3 Vælg , og du ser en af følgende tekster på 

skærmen:
Sprog Language
Kieli Språk

4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsæt er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?
•	Kontroller, at der er strøm til basestationen.
•	Registrer håndsættet på basestationen.
•	Flyt håndsættet tættere til basestationen.
Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, 
hvad gør jeg?
Voicemail-tjenesten administreres af din 
tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt 
din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.
Skærmen virker ikke
•	Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
•	Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger 

til strøm og telefon.
Håndsættet i opladeren oplades ikke.
•	Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
•	Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. 

Batteriikonet bevæger sig under opladning.
•	Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. 

Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan 
du høre en dockingtone.

•	Opladerens kontakter er snavsede. Start med at 
frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne 
med en fugtig klud.

•	Køb	nye	med	samme	specifikationer.
Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)
•	Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt 

det tættere på basestationen.
•	Telefonen udsættes for interferens fra elektriske 

apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra 
disse.

•	Telefonen	befinder	sig	på	et	sted	med	tykke	vægge.	
Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.
Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.
Vis nummer-funktionen fungerer ikke.
•	Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din 

tjenesteudbyder.
•	Oplysningerne om den, der ringer op, er 

tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



www.philips.com/support

Se den udvidede brugerdokumentation online, 
hvor	der	er	flere	oplysninger.
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