
 

Lyt til beskeder, der er indspillet på telefonsvareren (kun for telefon med 
telefonsvarer)
Tryk på o på basestationen for at tænde for telefonsvareren (LED-lampen tændes).

Tryk igen på o for at slukke for telefonsvareren (LED-lampen slukkes).

Tryk på p på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den sidst indspillede 

besked vil blive afspillet først).

Tryk på s for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.

Tryk på R for at gå tilbage til den forrige besked (hvis der trykkes på den indenfor et 

sekund af den aktuelle beskedafspilning).

Tryk på R for at afspille den aktuelle besked (hvis der trykkes på den efter et sekund af 

den aktuelle beskedafspilning). 

Tryk på -+ for at justere højttalerens lydstyrke under beskedafspilning.

Tryk på f for at slette den aktuelle besked.

Se telefonens brugsvejledning for oplysninger om telefonsvarerens funktion.

Ring fra telefonbogen
1. Tryk på d i standby. 

2. Rul : til en telefonbogspost.

3. Tryk på r. 

Opkaldet påbegyndes.

Fejlfinding
Se venligst den brugsvejledning, der blev leveret sammen med telefonen, hvis du 
ønsker yderligere informationer.

Velkommen til Philips!
Registrer dit produkt og få hjælp hos
www.philips.com/welcome

Brug for hjælp?
Brugsvejledning
Se den brugsvejledning, der blev leveret med telefonen.

Online-hjælp
www.philips.com/support 

Problem Løsning

• Der er ingen klartone! • Kontroller forbindelserne
• Oplad batterierne
• Anvend det medfølgende telefonkabel

• Den, jeg snakker med, 
kan ikke høre mig klart!

• Gå tættere på basestationen
• Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre

elektriske apparater

• SØGER... vises på 

håndsættet, og ikonet  
blinker!

• Gå tættere på basestationen
• Nulstil telefonen og gentag registreringen af 

håndsættet

• Nummeret på den 
person, der ringer, vises 
ikke!

• Undersøg, om dit abonnement hos din 
teleoperatør inkluderer Vis Nummer
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Tilslutning

Installation

Betjening



Betjening3
Foretag et opkald
Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten r.
ELLER
Tryk på tasten r for at optage linjen, og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).
Besvar et opkald
Tryk på r tasten når telefonen ringer.
Afslut et opkald
Tryk på e tasten for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren
Under et opkald kan du trykke på : for at vælge mellem LYDSTYRKE 1, 
LYDSTYRKE 2 og LYDSTYRKE 3.

Gem en post i telefonbogen
1. Tryk på tasten m i standby, rul : til TELEFONBOG og tryk på <OK, tryk

på <OK for at gå ind under NY POST.

2. INDTAST NAVN vises på skærmen.

3. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 12 tegn) og tryk på <OK.

4. Indtast nummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på <OK.

Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen
1. Tryk på d i standby og rul : for at gennemse telefonbogen. 

2. Tryk på <OK for at se detaljerne.

Indstil ringemelodien
1. Tryk på tasten m i standby, rul : til PERS. INDST., og tryk på <OK, rul

: til HÅNDSÆTTONE og tryk på <OK, rul : til RING og tryk på

<OK.

2. Rul : til den ønskede melodi for at afspille den. 

3. Tryk på <OK for at indstille ringemelodien. 

Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Hvad der skal være i æsken

Håndsæt

Basestation med holder 
til telefonen 

ELLER

Strømforsyning2 AAA genopladelige 
NiMH-batterier

Batteridæksel 

GarantibevisBrugsvejledning

*Telefonkabel-adapteren leveres muligvis separat fra telefonkablet. I dette tilfælde skal du 
forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.

I multihåndsætpakker vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med 
strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

Kort betjeningsvejledning

Telefonkabel*

Basistation med telefonsvarer 
og holder til telefonen

Tilslutning
Tilslut basestationen

Installation
Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

1
1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefon- og strømstik.

2. Forbind telefonkablet og strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på
basestationens bagside.

3. Slut den anden ende af telefonkablet og strømledningen til deres tilsvarende stik.

2

Konfigurer din telefon (hvis det er nødvendigt).
Efter at du har opladet din telefon i et par minutter, dukker en Velkomst-skærm muligvis 
op, afhængigt af landet du bor i. Hvis Velkomst-skærmen vises:

1. Tryk på <OK for at vise en liste over lande. 
2. Rul : for at finde dit land.
3. Tryk på <OK for at bekræfte dit valg.
Din telefon er nu klar til brug.

 Sæt batterierne i   Oplad håndsættet i 24 timer
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