
M550
M555

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

Hurtigveiledning



Viktige sikkerhet-
sinstruksjoner

Advarsel
•	Strømnettet er klassifisert som farlig. Den 

eneste måten å slå av laderen på, er å koble 
strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at 
strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

•	Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker 
produktet.

•	Dette produktet samsvarer med det europeiske 
R&TTE-direktivet 1999/5/EC

•	Bruk kun strømforsyningen som er angitt i 
brukerhåndboken.

•	Bruk kun batteriene som er angitt i 
brukerhåndboken.

•	Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
•	Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type 

som ikke er riktig.
•	Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
•	Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må 

du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå 
hørselskader.



1 Oversikt

Mikrofon

Øretelefon
Høyttaler 
(baksiden)

Vis ikoner

Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen 
mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere 
linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte 
anrop i anropsloggen.
Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-
listen.
Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller 
når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser 
vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i 
anropsloggen som allerede er lest.
Det blinker når du mottar en innkommende 
samtale. Det lyser vedvarende under en 
samtale.

Høyttaleren er på.
Ringetonen er av.
Kun for M555: Telefonsvarer : Det blinker når det 
finnes en ny melding eller når minnet er fullt. 
Det lyser vedvarende når telefonsvareren er 
slått på.
Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, 
lyser konstant for gjennomgåtte meldinger.
*Dette avhenger av nettverket.
Det vises når du blar opp/ned i en liste eller 
øker og senker volumet.
Det finnes flere tall til høyre. Trykk på  for å 
lese. 

ECO+ ØKO+-modusen er aktivert.
Finn håndsett

Vis ikonerUnder samtale

Telefonliste
Gå til ring på nytt-listen.
Juster volumet.
Avslutte samtaler.
Slå av/på høyttaleren.
Dempe / oppheve demping av mikrofonen.
Legge inn en pause (trykk på og hold nede).

I meny

Bekrefte / velg / åpne alternativmenyen.
Avbryt
Opp/ned
Gå ut av menyen.

Standby

Åpne hovedmenyen.
Gå til ring på nytt-listen.
Telefonliste
Samtalelogg
Foreta og motta anrop.
Foreta intercom-samtale (trykk på og hold nede).
Kun versjon med flere håndsett.
Slå håndsettet av eller på (trykk på og hold nede).
Lås / lås opp tastaturet (trykk på og hold nede).
Foreta og motta anrop.

I tekstboksen

Slette et tegn.
Slette alle tegn (trykk på og hold nede).
Legge inn et mellomrom.
Bytte mellom stor og liten bokstav. (trykk på og 
hold nede).



2 Koble til

Kun versjon med 
flere håndsett.

2 1 3



3 Komme i gang
Konfigurere telefonen Lade telefonen

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 hvis du blir bedt om det.
4 Angi dato og klokkeslett.
•	Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du 

på knappen  /  for å velge [am] eller [pm] 
(avhengig av land).

Lade håndsettet ved å sette det i dokkingstasjonen i en 
av retningene.

 > 75%
 50% - 75%

 25% - 50%
 < 25%

Blinker : lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår



4 Bruke
Telefonliste
Legge til en oppføring
1 Trykk på  > [Telefonbok] > [Legg til ny].
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Foreta et anrop fra telefonboken
1 Trykk på .
2 Velg en oppføring, og trykk på .
Minne for direkte tilgang
Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 
og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret 
automatisk, trykker du på og holder nede knappene i 
standby-modus.
Avhengig av hvor du bor, er knappene 
1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis 
[1_talemelding] (talemeldingsnummer) og 
[2_info svc] (informasjonstjenestenummer) til 
nettverksoperatøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg
Foreta et anrop fra anropsloggen
1 Trykk på .
2 Velg en oppføring, og trykk på .
Vis oppføring
Trykk på  >  > [Vis].
Lagre oppføring
1 Trykk på  >  > [Lagre nummeret].
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette opptak
1 Trykk på  >  > [Slett].
2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.
Foreta et anrop fra ring på nytt-listen
1 Trykk på .
2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring
1 Trykk på  >  >  > 

[Lagre nummeret].
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette opptak
1 Trykk på  >  >  > [Slett].
2 Følg instruksjonene på skjermen.

Telefonsvarer (kun for M555)
Ta opp en meddelelse
1 Trykk på  > [Telefonsvarer] > 

[Meddelelse].
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Spille av innkommende meldinger
Trykk på  > [Telefonsvarer] > [Spill], og 
trykk deretter på  for å bekrefte.
Slette en innkommende melding
1 Når meldingen spilles av, trykker du på  for å 

gå til alternativmenyen.
2 Velg [Slett], og trykk deretter på  for å 

bekrefte.

Registrere flere håndsett
Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.
1 Trykk på  > [Tjenester] > [Registrer].
2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem 

sekunder.
3 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
4 Trykk på  for å bekrefte PIN-koden/passordet.

 » Registrering er ferdig på under to minutter.

ECO+-modus
Den eliminerer stråling i standby-modus (fører 
til ringeforsinkelse på to sekunder, 50 % kortere 
standby-tid).
1 Trykk på  > [Tlf.oppsett] > 

[ECO+-modus].
2 Følg instruksjonene på skjermen.



Tekniske data
Batteri
•	Philips:  2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 

1,2 V, 550 mAh
Bruk bare batteriene som følger med.
Adapter
Philips: S003EV06000302 

(base)
S003IV0600040 
(lader)

Inngang: 100 - 240 V~ 
50/60 Hz 0,2 A

100 - 240 V~ 
50/60 Hz 0,15 A

Utgang: (i) 6 V DC 0,3 A, 
(ii) 6 V DC 0,2 A

6 V DC 0,4 A

Telefonbok med 100 oppføringer
Anropslogg med 50 oppføringer
Taletid: 16 timer
Standby-tid: 250 timer

Merknad

•	Du	kan	installere	et	DSL-filter	(digital	subscriber	line)	
for å forhindre problemer med støy og funksjonen 
for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-
interferens.

•	Du	finner	samsvarserklæringen	på	
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Vanlige spørsmål
Ingen signallinje vises på skjermen.
•	Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det 

nærmere basestasjonen.
•	Hvis håndsettet viser [Registrer Håndsett], kan 

du registrere håndsettet. (Se avsnittet Registrere 
håndsett).

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble 
(registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?
Baseminnet er fullt. Gå til  > [Tjenester] > 
[Avregistrering] for å avregistrere de ubrukte 
håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan 
lese?
1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
5 Velg språket ditt.
Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?
•	Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
•	Registrer håndsettet til basestasjonen.
•	Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. 
Hva skal jeg gjøre?
Talemeldingstjenesten administreres av 
tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve 
telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å 
endre innstillingene.
Ingen skjerm
•	Kontroller at batteriene er ladet.
•	Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.
Håndsettet lades ikke når det står i laderen.
•	Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
•	Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. 

Hendelses-LED-lampen til håndsettet blinker i 
noen sekunder ved lading.

•	Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått 
på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du 
høre en dokkingtone.

•	Ladekontaktene er skitne. Koble fra 
strømtilkoblingen først, og rengjør deretter 
kontaktene med en fuktig klut.

•	Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme 
spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)
•	Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det 

nærmere basestasjonen.
•	Telefonen får interferens fra elektriske apparater i 

nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
•	Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt 

basen vekk fra dem.
Håndsettet ringer ikke.
Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.
Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.
•	Tjenesten er ikke aktivert. Hør med 

tjenesteleverandøren.
•	Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret 

er ikke tilgjengelig.



Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye 
telefonen, eller last ned den nyeste versjonen fra 
www.philips.com/support.



Når et produkt er merket med dette symbolet, en 
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet 
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte 
varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av 
WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke 
Philips N.V.
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