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1  Miljö och säkerhet 
Säkerhetsinformation:  Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej anvädas för nödsamtal.  Använd i nödfall något 
annat alternativ.

Strömförsörjning:  Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med 
undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Batteribehov: Handenheten behöver två laddningsbara NiMH-batterier som strömkälla, storlek AAA 1.2V 650mAh 
(HR10/44).

VARNING! Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950.  Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att 
dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning:  Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet 
med definition i norm EN 60-950).  Efter ett strömavbrott, avbryts pågående samtal.

Säkerhetsanvisningar:
• Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor eller fukt. 
• Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren. Detta kan utsätta Dig för hög voltspänning. 
• Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.
• Det finns en liten möjlighet att telefonen skulle kunna skadas till följd av åskväder. Vi rekommenderar Er att dra ur 

telefonkontakten ur eluttaget och stänga av eltillförseln under ett åskväder. 
• Använd inte handenheten i områden med explosionsrisk, som till exempel där det finns gasläckor.

Miljöskydd:  Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala 
fôreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Eftersom telefonen fungerar genom att sända radiosignaler mellan basenheten och handsetet kan användare av hörhjälpmedel 
uppleva störningar i form av ett hummande ljud.

Vi avråder att telefonen används av  personer med pacemaker eller i närheten av intensivvårdsavdelningar.

Din telefon kan störa elektrisk utrustning, såsom telefonsvarare, TV- och radioanläggningar, klockradioapparater och datorer om 
den placeras för nära. Vi rekommenderar att du placerar basenheten åtminstone en meter från sådana anordningar.

 VARNING 
Använd endast den nätadapter som hör till den här telefonen. Felaktig adapterpolaritet eller spanning 
kan skada enheten allvarligt. 

Basadapter      Adapter laddare 
Input:  230 VAC 50 Hz     Input:  230 VAC 50 Hz
Output: 9 VDC 500 mA (DECT 225xx)  Output: 9 VDC 150 mA
Output: 9 VDC 300 mA (DECT 221xx)

 VARNING 
RISK FÖR EXPLOSION OM FEL TYP AV BATTERI ANVÄNTS. Använd aldrig ej uppladdningsbara 
batterier; använd endast den rekommenderade typen som levereras med denna telefon. NiMH-batterier 
måste omhändertagas I enlighet med regler för avfallshantering.

MILJÖ OCH SÄKERHET 

Härmed intygar Philips att denna DECT 221xx och DECT 225xx står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Apparaten är uteslutande 
lämpad för anslutning till det analoga telefonnätet i angivet land, se etiketten på apparatens undersida.
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2  Installera din telefon 

Installera din DECT 221 / 225 

1. Anslut basadapterns nätverkskontakt till uttaget på baksidan av 
basenheten och basnätadaptern till eluttaget i väggen. En signal 
indikerar att telefonen är rätt installerad (endast tillgängligt för 
DECT 225).

2. Anslut telefonsladden till telefonjacket på baksidan av 
basenheten och till telefonjacket i väggen.

3. Om du har köpt en flerkomponentprodukt, levereras varje extra 
handenhet med en laddare och en laddaradapter. Anslut laddaradapterns 
nätverkskontakt till adapteruttaget på undersidan av laddaren. Anslut 
laddaradaptern till eluttaget i väggen.

4. Placera 2 uppladdningsbara NiMH AAA-batterier (medföljer), med 
överensstämmande polaritet, i handenhetens batterifack.

 Obs: Garantin gäller inte för batterier och anrda komponenter 
inom rimlig livslängtid och bruk.

5. Skjut batterilocket på plats.

6. Placera handsetet på basenheten eller på laddaren och ladda batterierna i 24 timmar före användning för första 
gången. Ett bip signalerar att handenheten har placerats ordentligt på basenheten eller på laddaren.  
Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på 
indikatorbilden. Handenheten kan bli upphettad under den allra första uppladdningen. Detta är normalt.

Att ladda handenheten 

En tom batteri-ikon  visar att batterierna behöver laddas upp. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren 
för att ladda upp batterierna. En handenhet som når en väldigt låg batterispänningsnivå kommer att försättas i viloläge 
och visa LAG BATT på skärmen.

Gör det till en vana att sätta handenheten på basenheten eller på laddaren för att ladda upp den när den inte används, 
för att på så vis försäkra att handenheten alltid är fulladdat.

INSTALLERA DIN TELEFON 
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INSTALLERA DIN TELEFON

Obs:  Om du har köpt produkten i något av ovanstående länder men vill använda den i ett annat land, kan du 
mata in motsvarande lands nummerkod i enlighet med ovanstående tabell för att aktivera rätt landsinställning. 
Dock måste du ändå byta ut telefonsladd och adapter beroende på i vilket land du tänker använda den.

Land

              

Kod

   

Sverige 44

Finland 46

Norge 47

Danmark 45

Konfigurera din DECT 221 / 225 

Om du bor i Sverige, Finland, Norge eller Danmark, var vänlig mata in rätt konfigureringskod som visas nedan för att på 
så sätt kunna aktivera rätt landsinställningar. 

För att din telefon ska kunna konfigureras korrekt, var vänlig försäkra dig om att din telefon är registrerad och har en 
länk till basenheten.

Registrera din handenhet 

Du måste registrera din handenhet om EJ REG visas på displayen eller om du vill avregistrera handenheten från  
dess ursprungliga bas och registrera den i en annan basenhet. Du kan registrera upp till 4 olika handenheter på din 
DECT 221 basstation och upp till 5 olika handenheter på din DECT 225 basstation. 

För att registrera din handenhet:

1. Tryck på MENY.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK.
3. Välj REGIST och tryck på OK.   
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck på SÖKNING- knapp på basen och håll den nere i 4 

sekunder tills en registreringssignal ljuder (endast tillgänglig för DECT 225). Basen är nu i  
registreringsläge (Om basen är komplett och inte kan anta fler handenheter kommer den istället 
att sända ut en refuseringston (endast tillgänglig för DECT 225) och du kommer inte att kunna 
registrera fler handenheter. Se Avsnitt 9 – Avregistrera en handenhet – att radera en aktuellt  
registrerad handenhet.)

5. Mata in basens PIN-kod och tryck på OK.

Under registreringsmomentet, kommer du att se SOK BAS på handenheten.

Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen utförts. Handenhetens beteckning och nummer kommer att 
visas. Om registreringen inte gått igenom kommer den tidigare oregistrerade handenheten att visa EJ REG igen och den 
tidigare registrerade handenheten kommer åter att anslutas till  sin ursprungliga bas. Följ proceduren och försök igen.
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3  Om din telefon 

Din handenhet 

OM DIN TELEFON

Telefonboks-knapp 
Används för att gå in i telefonboken.
Används för att spara namninfo eller 
uppringt nummer i telefonbok.

OK & R-knapp 
Används för att välja meny.
Används för att växla mellan 
samtalsdetaljer.
Används för att gå in i samtalslista.

Samtals & Högtalar-knapp 
Används för att ringa upp och ta 
emot samtal.
Används för att slå högtalarna av/på.

Avsluta & Utgångs-knapp  
Används för att avsluta ett samtal. 
Används för att gå ut ur menyerna.

Meny & Bläddra upp-knapp 
Används för att gå in i menyerna.
Används för att bläddra upp data. 
Använd för att öka volymen i 
hörluren under ett samtal. 

Samtalslistor- & Bläddra  
ner-knapp  
Används för att gå in i samtalslistan. 
Används för att bläddra neråt bland 
datan. 
Använd för att minska volymen i 
hörluren under ett samtal. 

Stjärna & Ringsignal Av-knapp 
Används för att slå ringsignalen av/på.

Fyrkant, Knapplås & Paus-knapp 
Används för att pausa. 
Används för att låsa tangentbordet.

Intercom & Konferens-knapp 
Används för att ringa internsamtal. 
Används för att organisera 3-vägs 
gruppsamtal.

R-knapp 
Används för att skicka blinksignal och 
få tillgång till operatörens tjänster 
när man är online.

Tyst & Raderings-knapp 
Används för tyst/tyst av under ett 
samtal. 
Används för att radera siffror och 
register.

Basstation DECT 221 / 225 

 DECT 221 DECT 225 
  För mer information om din DECT 225, se avsnitt 12  
   Telefonsvarare DECT 225, sida 25.

SÖKNING- knappen
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Utforska menyerna 

Din telefon erbjuder en stor mängd olika funktioner och egenskaper som finns grupperade i menyerna.

TFNBOK MENY RINGMENY INSTÄLLN MENY SPRÅKMENY

LAGRA 
REDIGERA 
RADERA 
RAD  ALLA

HAND MEL 
HAND  VOL

KNAPP  TON 
BELYST 
R-KNAPP *
TON-PULS *
HE NAMN 
TELEFONSVARARE SPRÅK *
(endast tillgänglig för DECT 225)
REGIST 
AVREGIST
PIN-KOD 
RESET 

Visar aktuell batterinivå. Rullar under laddning.

Telefonen är på. Den blinkar under 
uppringning.

Det finns ett nytt meddelande i din  
röstbrevlåda. 

Samtalet är tyst.

Det finns en ny ID- kontakt eller ID- posterna 
gås igenom.

Telefonbokens register gås igenom.

Handsfree-högtalaren är påkopplad.

Ringmenyn är avslagen.

Handenheten är länkad till basen.

 Det finns fler siffror till höger.

 Det finns fler siffror till vänster.

 Fler menyoptioner är tillgängliga uppåt.

 Fler menyoptioner är tillgängliga nedåt.

Ikoner på din handenhetsdisplay 

OM DIN TELEFON
*beroende på land
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Samtal med PreDial-Funktion 

Med predial-funktionen kan du se och redigera numret du ringer på displayen innan du slår numret.

4  Ringa 

Ringa samtal 

Mer än 12 siffror 
 aktiveras om du matar in fler än 12 siffror.  

Samtalstid
Samtalstid visar längden på ditt nuvarande samtal på displayen. Det visas i minuter och sekunder (MM-SS) under 
den första timmen.  Efter detta, visas samtalstiden i timmar och minuter (TT-MM). 

Varning utanför räckvidden 

Om du flyttar dig för långt från basenheten under ett samtal kommer din telefon att pipa och  kommer att 
blinka. Du måste flytta närmare basenheten annars kommer ditt samtal att avbrytas.

Antal siffror 
Du kan endast mata in upp till 20 siffror.  aktiveras om du matar in mer än 12 siffror.  

Radera siffror 
Tryck på RADERA- knappen för att radera en felaktig siffra.  

Mata in en paus 
Tryck och håll ner PAUS- knappen  när du vill pausa. Det visas som P.

2. Tryck på SAMTALS- knappen.

RINGA

Varning om låg batterinivå 
Om din telefons batterinivå är på upphällningen under ett samtal kommer en ton att höras. Du bör ladda din 
telefon så snart som möjligt annars kommer den att stängas av när batteriet laddats ur. När du placerar telefonen 
på basenheten eller laddaren kommer det pågående samtalet att avbrytas.

1. Tryck på SAMTALS- knappen och vänta på signalton.   
2. Slå numret du vill ringa upp. Numret visas på displayen och rings upp.

1. Slå in numret som du vill ringa. Numret syns på displayen.  
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3. Tryck på SAMTALS- knappen.

Obs:   aktiveras när numret består av mer än 12 siffror. Du kan trycka på OK- knappen för att se siffror 
utanför rutan.

Återuppringning av ett nummer 

Din telefon lagrar de senaste 5 numren som du slagit. Endast de första 20 siffrorna av varje nummer lagras.

För att slå ett av de 5 senast uppringda numren,

RINGA

Återuppringning med avlyft lur (off-hook) 

Med off-hook återuppringning kan du åter slå det senast uppringda numret.

Obs: Tryck på OK- knappen för att växla mellan dokumentets namn och nummer.

Uppringning via telefonboken 

3. Tryck på SAMTALS- knappen.

1. Tryck på R- knappen. Det senast uppringda numret visas.

2. Tryck på UPP / NER- knappen för att välja det nummer du vill ringa upp.

1. Tryck på SAMTALS- knappen.

2. Tryck på R- knappen.

1. Tryck på TELEFONBOKS- knappen för att gå in I telefonboken. 

2. Tryck på UPP / NER- knappen för att söka efter det nummer du vill ringa. Du kan använda 
nummerknapparna för att direkt hoppa till det dokument som börjar med motsvarande bokstav på 
ifrågavarande knapp.

Avsluta ett samtal 

 Tryck på AVSLUTA- knappen eller placera telefonen på basenheten eller på laddaren.

Sv
en

sk
a
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Justera volymen 

Obs:   visas för att indikera att samtalet är tyst.

RINGA

Uppringarens identitet 
Du måste abonnera på nummerpresentationstjänsten hos din lokala serviceoperatör för att kunna använda denna 
service.

Om en uppringares identitet tas emot slås  på och nummerinformationen visas. När telefonen ringer kan du trycka 
på AVSLUTA- knappen för att slå av ringmenyn till det inkommande samtalet. Om din telefonsvarare är PÅ, kommer 
uppringaren att kopplas vidare till telefonsvararen (endast tillgänglig för DECT 225).

Obs:   visas för att indikera att högtalaren är på.

Svara på ett samtal 

När du tar emot ett samtal kommer telefonen att ringa och  kommer att blinka på displayen.

Handsfree-samtal 
Handsfree innebär bekvämligheten att kunna prata med någon utan att behöva hålla I telefonen. Handsfree gör det också 
möjligt för andra i rummet att delta i konversationen. 

Att slå högtalaren av/på under ett samtal,

  Tryck på HÖGTALAR- knappen.

 Tryck på SAMTALS- knappen för att svara på ett samtal.

Du kan öka eller sänka volymen av uppringarens röst under ett samtal. Det finns 3 volymnivåer att välja mellan.

  Tryck på UPP/ NER- knappen för att justera hörlurens eller högtalarens volym. 

Tysta ett samtal 

Du kan prata med någon privat under ett samtal utan att uppringaren kan höra din konversation.

För tyst/tyst av under ett samtal,

  Tryck på TYST- knappen.

Varning:  Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren.
Håll inte handenheten för nära örat.
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Kedjeuppringning 

Du kan ringa upp nummer ur telefonboken även efter att du kommit ut på telefonlinjen. Det finns vidare ingen 
begränsning för hur många gånger kedjeuppringning kan tillgås.  

Obs: Om du bestämmer dig för att sluta använda kedjeuppringning, tryck endast på TELEFONBOKS- knappen 
för att gå ut.

RINGA

Den andra uppringarens identitet  
Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten kommer identiteten på denna andra uppringare att visas 
på displayen (abonnemang nödvändigt).

R-funktionen 

Du kan använda R-funktionen för att ringa eller ta emot ett andra samtal. Var vänlig abonnera på denna tjänst hos din 
lokala serviceoperatör och konsultera detaljerna angående servicen.

Utför ett andra samtal 

1. Tryck på TELEFONBOKS- knappen.  

2. Tryck på UPP/ NER- knappen för att bläddra igenom telefonbokens register. Eller så kan du 
använda nummerknapparna för att hoppa direkt till dokumentet som börjar med motsvarande 
bokstav på ifrågavarande knapp. 

3. Tryck på OK- knappen.  

1. Tryck på R- knappen för att sätta ett pågående samtal på vänt. Du kommer att höra en signalton.  
2. Slå numret för ditt andra samtal och det kommer att ringas upp.
3. När det andra samtalet besvaras kan du trycka på R- knappen för att växla mellan de 2 samtalen.  

Svara på ett andra samtal 

Om ännu ett samtal kommer in under ett samtal, kan du svara utan att avsluta det pågående samtalet. Telefonen kommer 
att avge ett kort och återkommande pip under ett samtal för att meddela dig om ett annat inkommande samtal.

1. Tryck på R- knappen för att sätta det pågående samtalet på vänt och prata med den andra 
uppringaren.  

2. Upprepade tryckningar på R- knappen kommer att växla dig mellan dessa 2 uppringare.  
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Slå in ett mellanslag 
Tryck på 1- knappen en gång för att slå in ett mellanslag.

Radera
Tryck på RADERA- knappen  för att radera ett felaktigt tecken.  

Duplicera namnet 
Du kan inte spara ett namn som redan finns i telefonboken. Redigera namnet och försök igen.

Lägg till en annan kontakt 
Upprepa steg 3 till 7 för att lägga till en kontakt.  

Skriv in tecken 
Hitta knappen med den bokstav eller det nummer som du önskar att skriva in och tryck på den så många gånger 
som behövs tills tecknet visas på displayen.

5  Använda din telefonbok 
Du kan använda din telefonbok för att hantera dina kontakter. Om du vill använda mer än en handenhet, så har varje 
handenhet sin alldeles egna telefonbok.

Gå igenom telefonbokens register 

Din telefonbok kan lagra upp till 30 kontakter. Varje kontakt kan lagra ett namn på upp till 8 bokstäver och ett nummer 
på upp till 20 siffror.

ANVÄNDA DIN TELEFONBOK

1. Tryck på TELEFONBOKS- knappen. 

2. Tryck på UPP/ NER- knappen för att bläddra igenom kontakterna. 
 Eller så kan du använda nummerknapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar med 

motsvarande bokstav på ifrågavarande knapp.

Lagra ett namn och ett nummer 

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj TLFBOK och tryck på OK- knappen.
3. Välj LAGRA och tryck på OK- knappen.
4. Använd nummertangenterna för att mata in ett namn. 

6. Skriv in telefonnumret.    
7. Tryck på OK- knappen för att spara numret.

5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta namnet.
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Redigera telefonbokskontakter 

Redigera en annan kontakt 
Upprepa steg 3 till 7 för att redigera en annan kontakt.

Radera telefonbokskontakter 

Radera en annan kontakt 
Upprepa steg 3 till 7 för att radera en annan kontakt.

Radera hela telefonboken 

Istället för att radera kontakterna en och en, har du valmöjligheten att radera hela telefonboken.

ANVÄNDA DIN TELEFONBOK 

VARNING: De raderade kontakterna kan inte återfås.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj TLFBOK och tryck på OK- knappen.
3. Välj REDIGERA och tryck på OK- knappen.

4. Tryck på UPP/ NER- knappen för att söka efter den kontakt du skulle vilja redigera eller använd 
nummerknapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar med motsvarande bokstav på 
ifrågavarande knapp.  

5. Tryck på OK- knappen för att välja kontakten och redigera namnet.  
6. Tryck på OK- knappen för att bekräfta namnändring och redigera numret.
7. Tryck på OK- knappen för att bekräfta nummerändringen.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj TLFBOK och tryck på OK- knappen.
3. Välj RADERA och tryck på OK- knappen.
4. Sök efter den kontakt som du vill radera.  
5. Tryck på OK- knappen för att välja kontakten.  
6. Tryck på OK- knappen upprepade gånger för att granska resten av kontaktens information ända 

tills du är uppmanad att bekräfta raderingen av den.
7. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj TLFBOK och tryck på OK- knappen.
3. Välj RAD ALLA och tryck på OK- knappen.
4. Tryck på OK- knappen igen för att bekräfta handlingen.
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6  Samtalslistor 

Ta reda på vem som ringt till dig (Samtalslista) 

Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten kommer din telefon automatiskt att lagra de 20 senaste 
inkommande samtalen. Varje kontakt lagrar ett namn på upp till 8 tecken och ett nummer på upp till 20 siffror.  

Om du använder mer än en telefon, så har varje handenhet sin alldeles egna samtalslista.

Ordningsföljd på displayen 
Om uppringarens namn (abonnemang nödvändigt) finns tillgängligt kommer de första 8 tecknen att visas. Om 
namnet inte finns tillgängligt kommer de första 12 siffrorna I uppringarens nummer att visas.

Jämför med ditt telefonboksregister 
Om uppringarens nummer överensstämmer med ett telefonnummer som finns lagrat i telefonboken kommer det 
namnet ur telefonboken att visas på displayen istället för ID- namnet.

Kontrollera dina samtalslistor 

Obs: Oberoende av om du granskar namn, nummer eller datum/ tid, så visas föregående post om du trycker på 
UPP- knappen och nästa nyare post om du trycker på NER- knappen.  

Obs: Samtalsposten är nu sparad i telefonboken. Samtalsposten finns fortfarande i din samtalslista men den 
kommer att visa det nya inmatade namnet.   

SAMTALSLISTOR

1. Tryck på SAMTALSLISTOR- knappen. Namnet på den senaste uppringaren i samtalslistan visas.   

2. Tryck på OK- knappen för att visa numret 
3. Tryck på OK- knappen igen för att visa datum/ tid för när samtalet togs emot. 

Ringa ett nummer i samtalslistan 

1. Tryck på TELEFONBOKS- knappen.  
2. Redigera uppringarens namn om så är nödvändigt eller skriv in ett namn om uppringarens namn 

inte finns tillgängligt.  
3. Tryck på OK- knappen för att spara namnet.  
4. Redigera numret om så är nödvändigt.
5. Tryck på OK- knappen.

Spara samtalsposter i din telefonbok 

För att spara din familjs, dina vänners och dina kollegors telefonnummer kan du föra över samtalslistor till din 
telefonbok om du inte redan har deras kontaktinformation.

Medan du går igenom den samtalspost du skulle vilja spara,

Medan du går igenom en samtalspost kan du ringa tillbaka till en person, förutsatt att den innehåller ett 
giltigt telefonnummer, genom att trycka på SAMTALS- knappen.  
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Radera en post från samtalslistan 

Medan du går igenom den samtalspost du vill ta bort,

Jämför med din telefonbokslista 
Om ett uppringt nummer överensstämmer med ett telefonnummer som är lagrat i telefonboken, kommer det 
namnet från telefonboken att visas istället för det uppringda numret.  

SAMTALSLISTOR

1. Tryck på RADERA- knappen.  

2. Tryck på OK- knappen för att bekräfta. 

Radera hela samtalslistan 

Istället för att ta port posterna en och en kan du välja att radera hela samtalslistan medan du går igenom någon av 
samtalsposterna,

1. Tryck och håll ner RADERA- knappen tills du uppmanas att bekräfta handligen.  

2. Tryck på OK- knappen. 

Ta reda på vem du har ringt till (Ringlista) 

Din telefon lagrar de 5 senaste numren du har ringt upp. Varje nummer kan vara upp till 20 siffror långt. 

Om du använder mer än en telefon så har varje handenhet sin egen ringlista.

Kontrollera dina poster i ringlistan 

1. Tryck på OK- knappen. Det senast uppringda numret visas.

2. Tryck på UPP/ NER- knappen för att bläddra igenom de 5 senast uppringda numren.  

3. Tryck på OK- knappen upprepade gånger för att gå igenom postens detaljer. 

Spara poster ur ringlistan i din telefonbok 

Medan du går igenom en post i ringlistan som du vill spara,

Obs: Posten är nu sparad i telefonboken. Posten finns fortfarande i din ringlista men den kommer att visa det nya 
namnet som skrivits in.  

1. Tryck på TELEFONBOK- knappen.
2. Skriv in ett namn till denna post. 
3. Tryck på OK- knappen för att spara namnet.  
4. Redigera numret om så är nödvändigt.
5. Tryck på OK- knappen.
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Radera en post ur ringlistan 

Medan du går igenom en post i ringlistan som du vill ta bort,

1. Tryck på RADERA- knappen.  
2. Tryck på OK- knappen för att bekräfta. 

Ta bort hela ringlistan 

Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela ringlistan.

Medan du går igenom någon av posterna i ringlistan,

1. Tryck och håll ner RADERA- knappen tills du uppmanas att bekräfta handlingen.  
2. Tryck på OK- knappen. 
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7  Gör din telefon mer personlig 
Din telefon har ett urval av inställningar som du kan ändra för att göra telefonen mer personlig så att den fungerar i 
enlighet med dina önskemål.

Gör din telefon mer personlig med hjälp av de olika menyposterna. Du kan när som helst trycka på 
UTGÅNGS- knappen för att gå ur den aktuella menyn eller för att radera bekräftelsen. Om du trycker och håller  
ner UTGÅNGS- knappen kommer telefonen helt enkelt att ta bort all programmering och återgå till standby-läge.

Gör din telefons display mer personlig 

Namnge din telefon 

Du kan ge din telefon ett annat namn. Om du använder mer än en handenhet, kan du ge varje handenhet ett eget namn.

Handenhetens namn kan vara upp till 8 tecken långt och det kan vara sammansatt av bokstäver från A-Z, siffror från 0-9, 
och mellanslag.

GÖR DIN TELEFON MER PERSONLIG

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK- knappen.
3. Välj HE NAMN och tryck på OK- knappen. Det aktuella namnet på handenheten visas.
4. Redigera handenhetens namn.  Tryck på tangenten RADERA  om du vill radera det aktuella 

namnet och använd sedan nummertangenterna för att mata in ett nytt namn. 
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

Ställ in telefonens språk 

Din telefon levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din telefons språk kommer menyerna och ledsymboler att visas 
på det valda språket.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj SPRAK och tryck på OK- knappen. Det aktuella språket visas.
3. Välj det önskade språket.
4. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

Slå belysningen på/av 

Din telefondisplay kommer att tändas när telefonen används.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK- knappen.
3. Välj BELYST och tryck på OK- knappen. Den aktuella inställningen visas. 
4. Välj PA eller AV.
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.
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Ställ in handenhetens ringvolym 

Slå av handenhetens ringmeny  

 visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Ringmenyn ger inget ljud ifrån sig för att påvisa ett 

inkommande samtal.

Slå på/av knapptonerna 

Knapptonerna är toner som din telefon ger ifrån sig varje gång du trycker på en knapp på handenheten.

GÖR DIN TELEFON MER PERSONLIG

Gör telefonens ljud mer personligt 

Det är möjligt att ge varje handenhet en egen melodi med varierande volymnivåer.  

Välj din handenhets egen ringmelodi 

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj RINGMENY och tryck på OK- knappen.
3. Välj MELODI och tryck på OK- knappen.  Den aktuella melodin visas och spelas upp. 
4. Välj den önskade melodin.
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj RINGMENY och tryck på OK- knappen.
3. Välj VOLYM och tryck på OK- knappen.  Den aktuella nivån visas och spelas upp. 
4. Välj den önskade volymnivån.
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta ditt val. 

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK- knappen.
3. Välj KNAPPTON och tryck på OK- knappen. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj PA eller AV. 
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

Varning:  vi rekommenderar Er starkt att hålla handenheten långt från örat när det ringer.
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8  Avancerade egenskaper 

Uppringning * 

Din telefon är inställd till uppringning med tonval. Du kan växla till uppringning med impulsgivarval om det behövs.  

Obs: Din handenhet måste ha en länk till basenheten för att kunna utnyttja de avancerade egenskaper som 
beskrivs i detta avsnitt.

Tillfällig tonvalsuppringning i tonpulsläge 
Om uppringningsläget är inställt till tonpuls, kan du när du svarat trycka och hålla nere STJÄRNA- knappen för 
att ställa in tillfällig uppringning med tonval. d visas på skärmen. Alla siffror kommer därefter att ringas upp med 
tonval tills du avbryter samtalet.  

AVANCERADE EGENSKAPER

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK- knappen.
3. Välj TONPULS och tryck på OK- knappen. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj TON eller PULS.
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

R-knappstid *

Din telefon levereras med 2 fabriksprogrammerade R-lägen. Fråga din lokala service operatör om du är osäker på vilket 
läge du ska använda. 

1. Tryck på MENY- knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK- knappen.
3. Välj R-KNAPP och tryck på OK- knappen. Den aktuella tidslängden visas.
4. Välj R-KNAPP 1 eller R-KNAPP 2. 
5. Tryck på OK- knappen för att bekräfta.

Obs:  denna inställning är bra när Du använder opertörtjänster. Användning av några tjänster tillgängliga med   
R + 1, R  + 2 och R  + 3 (samtal väntar, vidarekoppling...) beror på blink-inställningen (kort/lång). 

*beroende på land
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9  System 

Registrera en handenhet 
Du kan registrera upp till 4 olika handenheter på din DECT 221 basstation och upp till 5 olika handenheter på din 
DECT 225 basstation. En handenhet kan endast registreras i en basstation åt gången. 

Basen är komplett
Om basen är komplett kan den inte anta fler handenheter. Du kommer istället att höra en refuseringston  
(endast tillgänglig för DECT 225) och du kommer inte att kunna registrera fler handenheter. Se avsnittet nedan 
om Avregistrera en handenhet för att ta bort en aktuellt registrerad handenhet.

Lyckad registrering  
Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen genomförts. Handenhetens beteckning och 
registreringsnummer kommer att visas.

Misslyckad registrering
Om registreringen misslyckats återkopplas handenheten till sin ursprungliga basenhet, eller så visas SOK BAS 
om den har tappat sin länk till den ursprungliga basen eller så visas EJ REG om den registreras för första 
gången. Följ proceduren och försök på nytt.

Avregistrera en handenhet 

En handenhet kan avregistrera en annan handenhet som registrerats till samma bas. Den kan dock inte avregistrera sig 
själv.

SYSTEM

1. Tryck på MENY -knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK -knappen.
3. Välj REGIST och tryck på OK -knappen.   
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck och håll ner SÖK -knappen på basenheten i 4 sekunder.  

En registreringston kommer att höras (endast tillgänglig för DECT 225).

1. Tryck på MENY -knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK -knappen.
3. Välj AVREGIST och tryck på OK -knappen.
4. Välj den handenhet du vill avregistrera och tryck på OK -knappen.
5. Mata in PIN.
6. Tryck på OK -knappen för att bekräfta.

5. Mata in PIN-koden.
6. Tryck på OK -knappen.
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Ändra PIN 

En PIN- (personligt identifieringsnummer) kod krävs för att ha tillgång till lägena registrering och 

avregistrera handenhet.  

Den förinställda fabrikskoden är ”0000”. Du kan ändra den till en egen unik kod. En PIN-kod kan vara upp  
till 8 siffror lång.

Misslyckad ändring 
Du kommer att höra en refuseringston om den nya PIN-koden inte upprepats korrekt. Följ steg 3 till 7 och 
försök igen.

Återställning 

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon. Vänd dig till avsnittet om Standardinställningar, sida 31.

SYSTEM

1. Tryck på MENY -knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK -knappen.
3. Välj PIN-KOD och tryck på OK -knappen.
4. Mata in den aktuella PIN-koden och tryck på OK -knappen.
5. Mata in den nya PIN-koden och tryck på OK -knappen.
6. Upprepa den nya PIN-koden.
7. Tryck på OK -knappen för att bekräfta.  

1. Tryck på MENY -knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK -knappen.
3. Välj RESET och tryck på OK -knappen.  
4. Tryck på OK -knappen igen för att bekräfta.

Obs: Efter återställning måste du åter konfigurera din telefon. Konsultera avsnittet Konfigura din DECT 221/225 
(sida 5).

Om du glömmer din PIN-kod, måste du ställa in din telefon på nytt (se nedan). Efter detta moment kommer 
den nya PIN-koden att vara standardvärdet PIN “0000”.
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10  Ytterligare egenskaper 

Knapplås 

Obs:  visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Handenheten kommer inte att ge något ljud ifrån sig vid 
inkommande samtal. 

Meddelande väntar- indikation 

Om du har abonnerat på röstbrevlådetjänsten hos din lokala serviceoperatör,  tänds när du har ett nytt meddelande 
i din brevlåda. När du har avlyssnat alla nya meddelanden,  släcks den.  

Obs: Alla handenheter som är registrerade i basen kommer att avge en sökton i 30 sekunder och 
skärmdisplayerna kommer att blinka oooo.  

Avbryt sökning 
Du kan avbryta sökningen genom att trycka på en valfri tangent på varje handenhet eller genom att trycka på 
SÖK- knappen på  basen igen.

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Tangentbordet kan låsas för att förhindra att knapparna trycks ner ofrivilligt. När tangentbordet är låst 
kan du trots allt fortfarande svara på inkommande samtal genom att trycka på SAMTAL -knappen. 
Under ett samtal är tangentbordet aktivt. När samtalet är avslutat låses tangentbordet igen.

Lås tangentbordet 

 Tryck och håll ner KNAPPLÅS -knappen. KNAPPLAS visas på displayen.

Lås upp tangentbordet 

 Tryck och håll ner OK -knappen.

Genväg för att slå handenhetens ringmeny på/av 
Du kan använda denna genväg för att slå på/av handenhetens ringmeny.  

 Tryck och håll ner RINGMENY AV -knappen. 

Hitta en handenhet 

Du kan lokalisera handenheterna genom att använda denna funktion.

Du kan också stänga av det genom att trycka på UTGÅNGS -knappen i 2 sekunder under 
standby-läge.

 Tryck på SÖK -knappen på basen. 
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11  Använda multi-handenheter 

Obs: Du behöver åtminstone 2 handenheter för att utföra funktionerna som beskrivs i detta avsnitt.

Ring någon i huset 

Du kan ringa till någon i huset genom att använda intern-funktionen på din telefon. Dessa interna samtal medför ingen 
kostnad. 

Ring ett internt samtal:

Obs: Det kommer att tuta upptaget om den andra handenheten inte är tillgänglig.

Obs: När den andra handenheten har svarat kan du trycka på INTERCOM- knappen flera gånger för att växla 
mellan det externa och det interna samtalet.

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck på INTERCOM- knappen igen för att avbryta uppringningen 
och återgå till det externa samtalet.

ANVÄNDA MULTI-HANDENHETER

Ring någon i huset medan pratar i telefonen 

Medan ett externt samtal pågår, är det möjligt att sätta detta samtal på väntelista och ringa ett samtal (informationssamtal) till 
någon i huset.
Genomför ett informationssamtal medan ett externt samtal pågår:

1. Tryck på INTERCOM -knappen och vänta på den interna signaltonen. 
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.  

Om ett externt samtal kommer in medan du är i ett internt samtal, syns numret om du har abonnerat på 
nummerpresentationstjänsten. 

Svara på ett externt samtal:

Avsluta ett internt samtal:

 Tryck på AVSLUTA -knappen eller placera handenheten på ställningen.

1. Tryck på AVSLUTA -knappen för att avsluta ett internt samtal.

2. Tryck på SAMTALS -knappen för att svara på ett externt samtal.

1. Tryck på INTERCOM -knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
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Koppla över ditt samtal till en annan handenhet 
 
Under ett externt samtal,

Obs: Även om en av handenheterna lägger på under ett konferenssamtal, kommer den andra handenheten 
fortfarande att vara kopplad till det externa samtalet.  

ANVÄNDA MULTI-HANDENHETER

Obs: Om du avslutar samtalet innan den andra handenheten svarar så bryts det externa samtalet.

Genomföra ett konferenssamtal med 3 deltagare 

Du kan bjuda in en annan handenhet att delta i ett externt samtal.

Under ett externt samtal,

1. Tryck på INTERCOM -knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck på AVSLUTA -knappen eller placera handenheten 

på ställningen. Det externa samtalet kopplas över. 

1. Tryck på INTERCOM -knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck och håll ner KONFERENS -knappen. Du är nu i en 

telefonkonferens.

Under ett konferenssamtal, 

1. Tryck på KONFERENS -knappen för att sätta det externa samtalet på väntelista så att du kan 
prata enskilt med den andra handenheten.  

2. Tryck och håll ner KONFERENS -knappen för att återgå till konferenssamtalet.
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12  Telefonsvarare DECT 225 

Display 

Det finns en display på telefonsvararen. Hänvisa till tabellen nedan för beskrivning av displayen.

Display Betydelse Display Betydelse

FU Minnet är fullt. Inget nytt meddelande kan 
spelas in.

-A Telefonsvararen kontaktas från en extern 
telefon med tonval.

-- Telefonsvararen är upptagen. Du är mitt i 
ett samtal och telefonsvararen är PÅ.

OG Hälsningsmeddelanden (OGM)

r2 2 ringsignaler L1 Volymnivå 1, samtals-screening av

r3 3 ringsignaler L2 Volym och samtalssök volymnivå 2

r4 4 ringsignaler L3 Volym och samtalssök volymnivå 3

r5 5 ringsignaler L4 Volym och samtalssök volymnivå 4

r6 6 ringsignaler L5 Volym och samtalssök volymnivå 5

r7 7 ringsignaler dL Radera

tS Sparare

TELEFONSVARARE DECT 225

Sökning

Volym Ner

Nästa meddelande

Spela / Stopp Föregående Meddelande

Radera

Hälsningsmeddelanden 
 (OGM)

Ring

PIN

Volym Upp

Telefonsvarare På / Av 

Display

Högtalare

Mikrofon
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Slå telefonsvararen på/av 

Obs: Att slå telefonsvararen på/av berör inte de normala telefonmanövrarnas funktionalitet, som till exempel att 
ringa samtal eller ta emot inkommande samtal.

Slå telefonsvararen på/av,

TELEFONSVARARE DECT 225

Obs: Telefonsvararen kan endast spela in det inkommande meddelandet när det finns tillräckligt utrymme i 
minnet.  Minnet är fullt när det redan finns 60 inspelade meddelanden eller när de inspelade meddelandena tar 
upp allt tillgängligt utrymme i minnet.  I så fall kommer FU att visas på din basstation. 

När minnet är fullt kommer inga inkommande meddelanden att spelas in. Telefonsvararen kommer att avge följande 
hälsningsmeddelande (OGM) och avbryta samtalet. 

“Detta är en telefonsvarare. Var vänlig ring tillbaka senare.”

Hälsningsmeddelanden (OGM) 

Telefonsvararen kunger OGM när den svarar på ett samtal. Det finns ett standard OGM. Du kan också spela in ditt eget 
OGM.

Standard OGM låter:

“Detta är en telefonsvarare. Var vänlig lämna ett meddelande efter tonen.”

När du spelar in ditt eget OGM, kommer det att användas när telefonsvararen svarar på ett samtal. Om ditt eget OGM 
raderas kommer standard OGM återinsättas automatiskt.

Ställ in standardvärde för OGM- språk *
[Detta avsnitt gäller endast för modeller med multi-språkval i OGM.]

Språket för standard- OGM på din telefonsvarare väljs i din handenhet.

När telefonsvararen är påslagen svara den på ett samtal efter ett visst antal ringsignaler beroende på inställningen 
av ringsignalerna (Se avsnittet Ringsignalsfördröjning, sida 29). När den svarat på samtalet, spelar telefonsvararen upp 
hälsningsmeddelandet (OGM) och spelar in det inkommande meddelandet (ICM), om det finns något.

1. Tryck på MENY -knappen.

2. Välj INSTALLN och tryck på OK -knappen.
3. Välj TAMSPRAK och tryck på OK -knappen.
4. Välj det önskade språket.
5. Tryck på OK -knappen för att bekräfta.

 Tryck ner PÅ/AV -knappen i standby-läge. 

Displayen är tänd när telefonsvararen är påslagen.

*beroende på land
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Spela in ett OGM 

Den maximala inspelningstiden är 40 sekunder. Du behöver inte radera ditt tidigare inspelade OGM för att spela in ett 
nytt. När du väl spelar in ett nytt OGM så spelas det gamla över.

Spela in ett OGM:

Obs: Standard- OGM kan inte raderas.

Ta bort ett OGM 

TELEFONSVARARE DECT 225

Lyssna till ett pågående OGM 

1. Tryck på OGM -knappen i 2 sekunder och vänta på tonen. OG kommer att blinka under 
inspelningen.

2. Tala in i basens mikrofonen efter signalen. 
3. Tryck på STOPP -knappen för att stoppa inspelningen, annars så avbryts inspelningen efter 40 

sekunder.

Det inspelade meddelandet spelas upp för granskning automatiskt.

1. Tryck på OGM -knappen. 

2. Tryck på STOPP -knappen för att avbryta meddelandet, annars stoppas det när OGM är avslutat.

 Tryck på RADERA -knappen medan du lyssnar på ett OGM. 

Inkommande meddelanden (ICM) 

Telefonsvararen kan maximalt spela in 60 meddelanden. Ett meddelande kan vara upp till 6 minuter långt.

Om samtalet besvaras av en registrerad handenhet eller anknytningstelefon under inspelning av ett ICM, kommer 
inspelningen att avbrytas. Antalet oavlyssnade meddelanden blinker på displayen. De slutar blinka när meddelandena har 
gåtts igenom.

Obs: Om du inte är nöjd med ditt inspelade OGM, följ steg 1 till steg 3 och det gamla OGM kommer att  
spelas över.  Du kan spela upp det och radera det för att återinsätta standard- OGM, eller så kan du spela in ett 
nytt OGM genom att spela över det föregående. Om du vill gå tillbaka till standardmeddelandet OGM, se nedan 
Ta bort ett OGM.

Detta medför att OGM standard återställs.
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Spela upp ICM 

ICM spelas upp i den ordningsföljd de spelades in. En ton hörs före varje meddelande.

TELEFONSVARARE DECT 225

Obs:  Raderade meddelanden kan inte återfås. Meddelandet kommer att raderas permanent redan första gången  

RADERA- knappen trycks ned.

Radera alla ICM 

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås.

Samtals-screening 

Telefonsvararens högtalare slås på när den svarar på ett samtal. Det gör att du kan höra uppringaren innan du tar 
luren för att svara. 

Om du inte vill lyssna på samtalet medan meddelandet spelas in kan du skruva ner volymen till en miniminivå (Se 
nästa avsnitt.). 

Volymjustering 
Du kan justera volymen före och under samtals-screening och uppspelning av meddelanden.

Obs: Samtals-screening stängs av när volymen skruvats ned till minimum.  

 Tryck på SPELA -knappen. Det äldsta meddelandet sätter igång.

Under uppspelning av meddelanden har du följande valmöjligheter:

1. Tryck på NÄSTA -knappen för att hoppa över det aktuella meddelandet och spela upp nästa 

meddelande

2. Tryck på FÖREG -knappen för att repetera det aktuella meddelandet.

3. Tryck på FÖREG -knappen två gånger för att lyssna till det föregående meddelandet.

4. Tryck på STOPP -knappen för att avbryta uppspelning av meddelanden.

Radera ett ICM 

 Tryck på tangenten RADERA medan du avlyssnar ett meddelande. 

1. Tryck på RADERA -knappen i 2 sekunder. dl blinkar på displayen. 

2. Tryck på RADERA-knappen igen för att permanent ta bort alla gamla och nya meddelanden eller 

tryck på STOPP -knappen för att avbryta raderingen.

 Tryck på VOLYM UPP -knappen för att öka volymen.  

Tryck på VOLYM NER -knappen för att minska volymen.
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Ringsignalsfördröjning 
Du kan ställa in antalet ringsignaler som ska gå fram innan telefonsvararen besvarar samtalet. Detta gäller endast när 
telefonsvararen är påslagen.

Användaren kan modifiera Spararen för att ändra antalet ringsignaler som går fram innan telefonsvararen startar. Du kan 
ställa in antalet ringsignaler från 2 till 7 signaler eller använda Spararen. 

Spararen är användbar när man utnyttjar fjärrkontrollens egenskaper (se sidan 30). När spararen „ts“ väljs, kommer tele-
fonsvararen att ringa fyra gånger om inga nya meddelanden har spelats in, eller två gånger om det finns ett nytt meddelande. 
Vi råder dig att lägga på efter den tredje ringsignalen om du utan kostnad vill kolla om du har något nytt meddelande. 

Se över den aktuella inställningen av ringsignalsfördröjning,

Obs: Denna skiljer sig från den bas- PIN som används för att registrera/avregistrera handenheterna.

Se över Säkerhets- PIN,

TELEFONSVARARE DECT 225

 Tryck på RING -knappen under standby. Den aktuella inställningen visas.

Säkerhets- PIN 

Det krävs en tresiffrig PIN-kod för fjärraccess (se sidan 30). Den förinställda fabrikskoden är “000“.  Du kan ändra den 
till en personlig kod. Denna PIN- kod kan vara upp till 3 siffror lång. 

 Tryck på PIN -knappen i standby-läge. Displayen töms ett kort ögonblick innan den visar nästa 
siffra. 

Ändra Säkerhets- PIN:

1. Tryck på PIN -knappen i 2 sekunder i standby-läge.

2. Använd VOLYM UPP -knappen och VOLYM NER -knappen för att ändra den första siffran.

3. Tryck på PIN -knappen för att bekräfta den första siffran.

4. Använd VOLYM UPP -knappen och VOLYM NER -knappen för att ändra den andra siffran.

5. Tryck på PIN -knappen för att bekräfta den andra siffran.

6. Använd VOLYM UPP -knappen och VOLYM NER -knappen för att ändra den tredje siffran.

7. Tryck på PIN -knappen för att bekräfta den tredje siffran.

Ändra inställningen av ringsignalsfördröjning,

1. Tryck på RING -knappen i 2 sekunder. Den aktuella inställningen blinkar.

2. Använd VOLYM UPP -knappen och VOLYM NER -knappen för att justera antalet ringsignaler.

3. Tryck på RING -knappen igen för att bekräfta.  Den nya inställningen visas i 2 sekunder.

Två signaler bekräftar att kodändringen har utförts och displayen visar din nya PIN-kod siffra för siffra.  



Fjärraccess 
Du kan ha tillgång till din telefonsvarare när du är borta genom att använda en telefon med tonvalsfunktion (se Avsnitt 8, 
Uppringning, sida 19)

Obs: Du måste mata in din Säkerhets- PIN för att ha tillgång till telefonsvararen.

Den inmatade PIN-koden är korrekt  
Fjärraccess aktiveras så snart som den korrekta PIN-koden matats in.

Den inmatade PIN-koden är felaktig  
Du har tre försök på dig att slå in den korrekta PIN-koden, därefter avbryts förbindelsen.

Obs: Om du är vilse under en fjärraccess tryck en gång på knapp 5 för att avbryta den pågående manövern och 
börja om igen.

Obs: Förbindelsen avbryts om du inte har tryckt på någon tangent under de senaste 8 sekunderna. 

För att ha fjärrtillgång till telefonsvararen,

3. Mata in Säkerhets-PIN.

Fjärraccess-funktion 
Detta är fjärraccessens funktioner 

Funktion Fjärraccessknapp

Spela upp ett meddelande

Spela upp OGM

Spela in OGM

Avbryta

Stänga av eller aktivera telefonsvararen

Radera alla gamla och nya meddelanden  dubbeltryckning

Medan meddelandet spelas upp,

Spela upp föreg. meddelande 

Upprepa aktuellt meddelande 

Spela upp nästa meddelande 

Avbryt uppspelning av meddelande 

Radera aktuellt meddelande 

30 TELEFONSVARARE DECT 225

Obs: Om telefonsvararen ursprungligen är avstängd kommer den att ge ifrån sig ett pip efter 10 ringsignaler. 
Fortsätt därefter till steg 3.

4. Tryck på en knapp när som helst för att utföra den önskade funktionen (se tabellen nedan).

1. Ring till din telefonsvarare från en extern telefonlinje.
2. Tryck på STJÄRNA -knappen när telefonsvararen har svarat och börjar spela upp OGM.
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13  Appendix 

Standardinställningar 

Handenhetens namn* PHILIPS Telefonsvarare (endast tillgänglig för DECT 225) På

Ringmenyns melodi Melodi 1 Standard OGM språk * * Svenska
Ringmenyns volym Nivå 3 Inkommande meddelanden (ICM) Tom
Knappton På Ringfördröjning Sparare
Belyst På Säkerhets-PIN 000
R-knapptid * * 100 ms Basvolym Nivå 3
Ringläge * * Ton
Menyspråk * * Engelska
Hörlursvolym Medium
Knapplås Av
MWI-indikation Av
System-PIN 0000

* Denna funktion går inte tillbaka till standard efter återställning.

APPENDIX
* *beroende på land
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Felsökning 

Problem Lösningar

Telefonen fungerar inte alls. • Kontrollera att adaptern och telefonsladden är ordentligt 
kopplade. 

• Kontrollera att batterierna är fulladdade och rätt isatta. 
• Denna telefon fungerar inte vid strömavbrott.

Telefonen ringer inte. • Se till att adaptern och telefonsladden är ordentligt kopplade. 
• Flytta handenheten närmare basenheten. 
• Kontrollera att handenhetens ringmeny är påslagen.

Det finns ingen signalton. • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt isatt. 
• Kontrollera att handenheten är fulladdad. 
• Flytta handenheten närmare basenheten.

Uppringarens ID fungerar inte ordentligt. • Kontrollera hos din lokala telefonoperatör att du har 
abonnemang på ID-tjänsten.

• Låt telefonen ringa åtminstone en gång innan du svarar.

Det andra samtalet (Samtal väntar) kan 
inte besvaras. 

• Prata med din lokala telefonoperatör och välj rätt R-tid.*

Ikonen för tomt batteri visas strax efter 
att batterierna laddats.

• Byt ut de gamla batterierna mot nya.

Det går inte att registrera handenheten 
(endast tillgänglig för DECT 221).

• Kontrollera att SÖK  nyckeln har varit nertryckt i 4 
sekunder innan du trycker på OK  knappen.

• Varje bas kan endast registrera max fyra handenheter.  
Se Avsnitt 9 – Avregistrera en handenhet – för att radera en 
aktuell handenhet.

Telefonsvararen spelar inte in samtalen 
(endast tillgänglig för DECT 225).

• Kontrollera att telefonsvararen är kopplad till strömadaptern 
och att den i sin tur är kopplad till eluttaget där strömmen är 
påkopplad. 

• Kontrollera om telefonsvararen full med meddelanden. Om så är 
fallet, radera några eller alla meddelanden.

• Försök att slå av strömmen i huvudjacket och slå sen på 
strömmen igen efter 15 minuter.

Det går inte att utföra fjärrmanövern 
(endast tillgänglig för DECT 225).

• Kontrollera att du har matat in säkerhetskoden korrekt. 
• Använd en telefon som är inställd på tonvalsläge. 

Om ovanstående lösningar inte hjälper, stäng då av strömmen både till handenheten och till basen.  
Vänta i 15 minuter och försök på nytt.

APPENDIX
*beroende på land



33

Sv
en

sk
a

 -märket intygar att produkten uppfyller de tekniska kraven i enlighet med direktivet 1999/5/EC för  

användarens säkerhet, elektromagnetiska störningar och för radiospektrum.

APPENDIX

Konformitetsdeklaration 

We,

PHILIPS Consumer Electronics 
Route d’Angers 
72081 Le Mans Cedex 9 
France 

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 
1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user) 
 Safety : EN 60950-1 (10/2001) 
 SAR : EN 50371 (2002) 
 
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) 
 EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002) 
 
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) 
 Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003) 

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans

    
0681

Product Quality Manager
Home Communication
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