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*Hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id, vises navn og nummer på den person, der ringer.
Nummeret på den person, der ringer, sendes til din telefon via telefonnettet. Hvis nummeret er gemt på
telefonlisten Familie eller Venner, vises det pågældende ikon, og den tilsvarende melodi afspilles fra og
med anden ringetone (på side 6 eller 8).

10-tegns skærm

Rullepile

1. INDHOLDSFORTEGNELSE

2. INSTALLATION AF TELEFONEN OG BASEN
• Opstilling af basen
• Isætning/udskiftning af batterier
• Tilslutning af telefonen
• Opladning/genopladning af telefonens batterier
• Telefonens rækkevidde
• Installation af et andet håndsæt model KALA 200

3. PRÆSENTATION AF TELEFONEN OG TILBEHØRET

4. SKÆRMEN
• Programmeringsikoner
• Ikoner for fælles funktioner

5. BRUG AF TELEFONEN
• Direkte opkald/Afslutte
• Adgang til telefonlisten
• Sætte et opkald i venteposition og viderestille et opkald
• Indstilling af lydstyrken

6. BRUG AF TELEFONLISTERNE                               
• Adgang til eller afslutning af en telefonliste
• Adgang til telefonlisten eller valg af en optegnelse
• Lagring af telefonnumre
• Ændring af en optegnelse på telefonlisten
• Sletning af en optegnelse på telefonlisten
• Valg af ringetypen

7. GENKALDSLISTE OG OPKALDSLOG                       
• Listen over numre, der kan genkaldes      
• Opkaldslog

8. PROGRAMMERING AF TELEFONEN
• Eksempel: Valg af indstillinger og navigation

9. PROGRAMMERINGSINDSTILLINGER
• Indstillinger til programmering af en melodi
• Registrering af håndsættet på en anden base
• Definering af programmeringsindstillinger
• Hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id
• Andre indirekte programmeringsindstillinger

10. FEJLFINDING

11. PHILIPS GARANTIBESTEMMELSER

12. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

13. MILJØ OG SIKKERHED

ikon status Beskrivelse

Batteri

Opkaldslog

Telefonlisten
Venner

Venteposition,
intern samtale

Telefonlisten
Familie

tændt Fuld
1/4 fuld Mindre end 1/2 time
slukket Afladet
blinker Oplader 
tændt Ny optegnelse i loggen
slukket Ingen optegnelse i loggen

tændt Åbnes eller indgående opkald (kræver abonnement på tjenesten Opkalds-id)
blinker Programmering
tændt Under samtale eller opkald fra Opkaldsloggen
blinker Indgående opkald

tændt Eksternt opkald i venteposition
eller for et andet håndsæt: intern samtale i gang

tændt Åbnes eller indgående opkald (kræver abonnement på tjenesten Opkalds-id)
blinker Programmering
tændt Inden for området
slukket Håndsættet er ikke registreret på basen
blinker Uden for området

Antenne 

I n d t a s t n i n g  a f  t e g n :

1x 2x 3x 4x
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) Opstilling af basen
Anbring basen mindst 1 meter fra andre elektriske apparater, f.eks. telefon, fjernsyn, computer mv.
for at reducere risikoen for interferens.
Basen skal altid stå på et fladt underlag.
Basen må ikke opbevares i et fugtigt lokale, tæt på en varmekilde eller forhindringer såsom tykke
vægge eller metalkonstruktioner.

Isætning/udskiftning af batterier

Håndsættet strømforsynes af to genopladelige batterier af typen AA/R6. 
Brug kun genopladelige batterier af typen AA 600 mAh ved udskiftning.

Brug aldrig engangsbatterier.

1. Åbn batteridækslet bag 2. Indsæt batterierne i henhold til tegningen.
på telefonen.

3. Luk dækslet.

Tilslutning af telefonen
På undersiden af basen:
1. Tilslut strømforsyningen (B) til basen, og sæt

netstiksadapteren i et let tilgængeligt vægstik.
2. Tilslut telefonledningen (A) til basen og derefter til

telefonstikket i væggen.
Anbring håndsættet på basen (opladeren).

Opladning/genopladning af telefonens batterier

Når batterierne oplades, blinker symbolet på skærmen, og følgende symboler vises et efter

et . Når batteriikonet , vises på skærmen, er batterierne fuldt opladet.

Telefonens rækkevidde
Telefonen har en rækkevidde på 50 m indendørs og 350 m udendørs.
Symbolet på skærmen betyder, at håndsættet er registreret på basen.

Installation af endnu et håndsæt model KALA 200
Der kan registreres op til 4 håndsæt på basen, se afsnittet Programmeringsindstillinger på side 9.
Yderligere håndsæt kræver ikke flere telefonlinjer, men en netstiksadapter. Referencen på yderligere
håndsæt model KALA 200 er TD 6830.
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Der høres en biplyd, når du herefter anbringer håndsættet på basen. Første gang håndsættet bruges, eller
når der er sat nye batterier i, skal batterierne oplades i mindst 24 timer. 
Der høres et fejlbip, når du vil ringe, og batterierne skal genoplades.

Ekstern samtale

flere gange

A B C 2 D E F 3

G H I 4 J K L 5 M N O 6

P Q R S T U V 8 W X Y Z

-  1

7 9

0

mellemrum

Eksempel:

Sådan indtastes navnet “Patrick“:

Tryk på en gang for bogstavet “P“

Tryk på en gang for bogstavet “A“        

Tryk på en gang for bogstavet “T“       

Tryk på tre gange for bogstavet “R“        

Tryk på tre gange for bogstavet “I“        

Tryk på tre gange for bogstavet “C“        

Tryk på to gange for bogstavet “K“

Tryk på for at slette et forkert tegn

Tasten Samtale
Telefonen ringer. Tryk på tasten Samtale for at besvare opkaldet. Tryk på den samme tast igen for at afslutte samtalen.

Direkte opkald/Afslutte
Indtast nummeret, og tryk derefter på tasten Samtale. Tryk på tasten Samtale for at afslutte.

Indstilling af lydstyrken
Tryk på denne tast under en samtale for at justere lydstyrken for telefonen.

Du kan vælge mellem 4 niveauer. De vises på skærmen med symbolet +.
Den valgte lydstyrke gælder fra og med næste opkald.

Adgang til telefonlisten (se beskrivelsen af telefonlisten på side 6)
Tryk på tasten for telefonlisten Venner eller Familie for at få adgang til den ønskede liste. 

Bemærk! Kun telefonlister, der indeholder optegnelser, bliver åbnet. Ellers udsendes en biplyd for fejl.Tryk
endnu en gang på tasten, mens du ruller gennem navnene, for at afslutte telefonlisten.

Sætte et opkald i venteposition og viderestille et opkald 
Tryk på tasten Internt opkald for at sætte et opkald i venteposition og aktivere pausemusikken.

Tryk på tasten Internt opkald for at viderestille et opkald. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har mere end ét håndsæt
. Der ringes nu til alle basens håndsæt. Det er ikke nødvendigt at vente på, at modtageren besvarer opkaldet, før der lægges på ved at trykke på tasten Samtale).

Indstilling
af ekstra
håndsæt

Indstillinger

Programmeringsikoner 

Indstilling
af melodi

PRÆSENTATION AF TELEFONEN OG TILBEHØRET
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Ændring af en optegnelse på telefonlisten

Du kan kun ændre telefonnummeret.

Sletning af en optegnelse på telefonlisten 

Valg af ringetypen

Du kan ændre den forudindspillede melodi, der hører til telefonlisterne
Venner og Familie, se afsnittet Programmering af telefonen på side 9.
Se også programmeringseksemplet i afsnittet om programmering.

Flytter mod venstre eller viser den forrige optegnelse.

Flytter mod højre eller viser den næste optegnelse.

Godkender en indtastning.

Tryk på tasten for at slette et tegn under indtastning. Tryk på tasten, og hold
den nede: Afslut en tilstand, f.eks. programmering, telefonlister eller lister).

Tilstande:
Listen over de sidst modtagne opkald.

Listen over de numre, der senest er ringet til (tasten Genkald).

Programmering af telefonen.

Netstiksadapter

Brugerhåndbog

Tasten
Programmering

Tasten
Genkalds-

liste

Tasten
Opkaldslog

Højttaler

Batterierne indeholder cadmium og skal bortskaffes i henhold til gældende regler for
bortskaffelse af affald. Brug aldrig engangsbatterier. 

Fabrikanten påtager sig intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse regler.
Den overstregede affaldsbeholder betyder, at batteriet ikke må smides ud med
husholdningsaffald.

+

-

+

-

Batterier

Tasten
Telefonlisten

Familie

Tasten
Telefonlisten

Venner

Tasten Samtale
Tryk på tasten for at
foretage et eksternt
opkald, afslutte et

eksternt opkald eller
besvare et eksternt

opkald.

Tryk på tasten Internt
opkald for at ringe til et
andet håndsæt, der er

registreret på den samme
base eller sætte et opkald i
venteposition med musik

Indstilling
af lydstyrke for

højttaleren

Sådan forlænges batteriernes levetid
Hvis du ikke skal bruge telefonen i mindst 14 dage, anbefales det at tage
batterierne ud af håndsættet, hvis du afbryder den fra ledningsnettet.

Håndsættet kan også placeres
på basen, så tastaturet vender
opad.

Tryk på
tasten på
siden af
basen for

at få alle
håndsæt til at

r i n g e
samtidigt.

Brug kun den netledning og den
telefonledning, der følger med telefonen.

Telefonledning

Funktionstaster

Følgende tre lyde bruges
på telefonen:

• Biplyd for fejl ,

• Biplyd for godkendelse ,

• Klartone .

Lydindikatorer

tasten

Du kan bruge dem til at foretage opkald og se de indgående opkald,

hvis du abonnerer på tjenesten Opkalds-id (se side 5).

Når der kommer et indgående opkald, vises det relevante ikon eller

, hvis nummeret er gemt på en af de to telefonlister, og den

tilsvarende melodi afspilles fra og med anden ringetone, hvis du har

abonnement på tjenesten Opkalds-id.

Visning af nummer:

Navnet på den person, der ringer, vises kun, hvis du har abonnement

på tjenesten Opkalds-id. I så fald vises nummeret på den person, 

der ringer, på skærmen, når du modtager et opkald.

Navnet vises, hvis det findes på en af telefonlisterne (se side 7).

Hvis du vil vide, hvem der ringer, før du besvarer opkaldet, kan du

knytte en melodi til visningen af den person, der ringer (se side 9 

vedr. programmering).

Adgang til eller afslutning af en telefonliste

Tryk på tasten eller for at få adgang til en telefonliste, 

og tryk på den samme tast for at afslutte telefonlisten.

Adgang til telefonlisten eller valg af en optegnelse

Lagring af telefonnumre 

Hver optegnelse består af et navn (højst 10 tegn) og et telefonnummer
(højst 25 tegn).
Sådan gemmes et telefonnummer: 

1. Indtast telefonnummeret, eller hent det frem fra en af listerne, 
se side 8 Opkaldslog eller Genkaldslisten).

2. Tryk på tasten for den ønskede telefonliste eller .

3. Indtast navnet efter biplyden, se afsnittet Indtastning af tegn, 

og tryk på tasten for at godkende.

Efter biplyden til godkendelse vender du tilbage til
standbytilstand.

Opkald fra en telefonliste
Hver telefonliste kan rumme 10 navne. 
Navnene er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

eller

for at markere
en telefonlisten

ogog

og eller

for at markere
personens navn

eller og

for at markere
personens navn

for at markere
nummeret 

biplyd for
godkendelse

A B

Hvis du skal bruge lokale præfikser, skal du indtaste hele
telefonnummeret på telefonlisten for at sikre, at funktionen Opkalds-
id fungerer korrekt.!

eller og

for at markere
personens navn

for at slette
optegnelsen 

biplyd for
godkendelse



GENKALDSLISTE OG OPKALDSLOG
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PROGRAMMERING AF TELEFONEN
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Tryk på tasten for at få adgang til programmeringsfunktionerne.

Der vises 3 ikoner på skærmen:

- Indstilling af lydstyrke og melodi

- Registrering af håndsættet på en anden base

- Andre indstillinger for programmeringsfunktioner

Vælg et ikon med tasten og og godkend valget med et tryk på tasten .

F.eks. ved ændring af en melodi.

Tryk først på og derefter på .

Vi, PHILIPS Consumer Communications
Route d’Angers 72081
Le Mans Cedex 9
Frankrig

Erklærer, at produktet Kala 200 (BS 6131 + HS 6131) er fremstillet i overensstemmelse med TILLÆG III i direktivet 99/05/EU
samt følgende væsentlige krav:
Article 3.1 a : (beskyttelse af brugerens sundhed og sikkerhed) EN 60950 (92) Ed. 2 + ændringer 1,2 (93); 3 (95); 4 (97) og 11 (97)
Article 3.1 b : (krav om beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet) ETS 300 329 (97)
Article 3.2 :    (effektiv udnyttelse af radiospektret) TBR6 (97)
Formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets direktiv 99/05/EU er sikret.

Dato:16/02/01 Le Mans Cordless Business Director

PHILIPS KALA 200
Denne telefon indeholder den nyeste teknologi, som gør den enkel og hurtig at bruge.
Sikkerhedsoplysninger
Udstyret er ikke beregnet til at foretage nødopkald, når der ikke er mere strøm på batterierne. Der skal findes en alternativ
løsning for adgang til nødopkald.
CE-mærket er en garanti for, at apparatet er fremstillet i henhold til de tekniske krav i EU-direktivet 1999/5/EØF om
brugerens sikkerhed, elektromagnetiske forstyrrelser og radiospektrum.

Strømkrav
Dette produkt kræver elektrisk strømforsyning på 220-240 volt enfaset vekselstrøm, inklusive IT-installationer, der er defineret
i standarden EN 60-950.

ADVARSEL!
Ledningsnettet er klasseret som farligt i henhold til kriterierne i standarden EN60-950. Den eneste måde, dette produkt kan
afbrydes ledningsnettet på, er ved at tage stikket ud af stikkontakten. Kontroller, at stikkontakten er placeret i nærheden af
apparatet og altid er let tilgængeligt.
Det anbefales, at denne telefon bruges som et supplement til en anden telefon, der ikke kræver netstrøm for at kunne
foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt.

Tilslutning af telefonen 
Ledningsnettets spænding er klasseret som TNV-3 (telekommunikationsnetspændinger som defineret i standarden 
EN 60-950).
Sikkerhedsforanstaltninger
Håndsættet må ikke komme i berøring med vand.
Åbn ikke håndsættet eller basen. De indeholder høje spændinger. Kontakt serviceafdelingen med hensyn til reparation.
Lad ikke ladekontakterne eller batteriet komme i berøring med strømførende materialer, f.eks. nøgler, papirclips, ringe,
armbånd mv.
Sørg for at indsætte batterierne, så polerne vender rigtigt.
Miljøhensyn
Telefonen indgår i Philips EcoDesign-program for miljøbevidst produktdesign, der tilgodeser et produkts miljøhensyn
gennem hele dets levetid.
Husk at overholde lokal lovgivning med hensyn til bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gamle telefoner, og følg
gældende genbrugsprogrammer, hvor det er muligt.
Philips har mærket batteriet og emballagen med standardsymboler for at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af
produkterne.
Batteri:
* Den overstregede affaldsbeholder betyder, at batteriet ikke må smides ud med husholdningsaffald. 

Emballage:
Genbrugssymbolet på emballagen angiver, at indpakningsmaterialet kan genbruges. 

Det grønne punkt symbol angiver, at der er ydet tilskud til national emballageindsamling og -genbrugssystemer,
f.eks. (EcoEmballage i Frankrig).

Kære Kunde,

Tak fordi De har købt dette Philips produkt, som er designet
og fabrikeret efter den højeste kvalitetstandard.

Hvis der, uheldigvis, skulle opstå fejl ved dette produkt, 
indestår Philips for arbejdsløn samt eventuelle reservedele,
uanset i hvilket land det skal repareres, - over en periode af
12 mdr. fra købsdatoen.

Denne internationale Philips garanti udvider, - sammen med
de lokale garanti-aftaler mellem forhandlere og Philips,
Deres garanti på produktet og forringer dermed ikke Deres
reklamationsret.
Philips’ garanti effektueres, når produktet er anvendt efter 
formålet som foreskrevet i den medfølgende
brugervejledning og præsenteret med den originale faktura
eller kassebon, der viser købsdato samt forhandlers navn.

Philips’ forpligtelser bortfalder, hvis...
• Købsbevis er ændret eller på anden måde gjort ugyldigt,
• Model- eller produktionsnummer på produktet er ændret,

fjernet eller på anden måde gjort ulæseligt,
• Reparation eller ændring af produktet er foretaget af 

uautoriseret værksted eller reparatør,
• Skade er forårsaget men ikke ubegranset af uheld som

f.eks. lynnedslag, vandskade, brand, fejlbetjening eller
fejlagtig anvendelse.

Bemærk venligst, at produktet ikke under denne garanti
betragtes som værende defekt, dersom modifikation er
påkrævet for at produktet skal opfylde lokale eller nationale
tekniske standarder, som er gældende i lande hvortil 
produktet ikke oprindeligt var beregnet.

Derfor, - undersøg altid først om produktet kan anvendes i
det pågældende land. I tilfælde af, at Deres Philips 
produkt ikke fungerer korrekt eller er defekt, bedes 
De kontakte Deres Philips forhandler. Skulle Deres Philips
produkt få brug for service i et andet land, kontakt da 
venligst den lokale Philips “Help-desk” og få anvist det 
nærmeste forthandler.

For at udgå unødig ulejlighed bedes De læse 
brugervejledningen nøje inden forhandler kontaktes.

Måtte De have spørgsmål, som Deres forhandler ikke kan
besvare eller have brug for anden relevant information kan
De altid ringe eller skrive til...

PHILIPS CONSUMER COMMUNICATIONS
1780 KØBENHAVN 

80880940
DANMARK

nordic@sitel.co.uk
http://www.philips.com

Du kan altid trykke på tasten   for at afslutte en funktion, f.eks.
programmering, telefonlister eller andre lister.!

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
12

Opkaldslog

Tasten bruges til at få adgang til opkaldsloggen, der viser de 10 eksterne opkald, du sidst har
modtaget i omvendt rækkefølge. 

Se optegnelserne i loggen

Tryk på tasten for at få adgang til Opkaldsloggen. Tryk på den samme tast igen for at afslutte
Opkaldsloggen.
Opkaldsloggen består af de 10 sidst modtagne opkald. Hvis du har abonnement på teleoperatørens
tjeneste for Opkalds-id, skal optegnelserne indeholde følgende oplysninger:

(*)   Denne funktion afhænger af netværket.
(**) Hemmeligt nummer, skjulning af id og opkald fra udlandet.

Ringe til et nummer på listen

Slette et nummer på listen

Indsætte et nummer, der er gemt på en liste, på telefonlisten

Niveau 1/4 bruges til at vælge melodiens lydstyrke.
Rul gennem de forskellige lydstyrker med tasterne

og . 
Standardindstillingen for melodien er +++ (3).

Bemærk: På skærmen vises standardværdien eller den valgte værdi. Hvis du vil
registrere et ekstra håndsæt, skal du indtaste RC-koden (4-cifret adgangskode), der
er skrevet under telefonens base (se side 9). Indtast 4 cifre, når "0000" vises
(pilene vises ikke).

Vælge en ny melodi, tryk på tasten for at skifte til niveau 2/4.

Vælg melodien DISCO ved at trykke 5 gange på

tasten .

Hvis du vælger melodien RAIN, skal du trykke det

krævede antal gange på tasten , og derefter

godkende med .

Du kan vælge en af de 7 viste melodier og knytte den
til telefonlisten Venner . Tryk på , når du har
valgt en melodi.

Melodien afspilles fra og med anden ringetone.
Funktionen er kun tilgængelig, hvis du har abonnement
på tjenesten Opkalds-id hos en teleoperatør.

Du kan vælge en af de 7 viste melodier og knytte den
til telefonlisten Familie . Tryk på , når du har
valgt en melodi.

Tryk på tasten for at afslutte programmeringen.

Indstillinger til programmering af en melodi

Funktions- Programmerbare Vælg Standardværdi
nummer funktioner

1/4 Vælg lydstyrke for melodien 1 til 4 +++(3)

1x 2/4 Vælg en melodi til håndsættet (generelt) 7 melodier Disco

2x 3/4 Vælg en melodi til telefonlisten 7 melodier Birdy
Venner

3x 4/4 Vælg en melodi til telefonlisten 7 melodier Starry
Familie

Bemærk! Lydstyrken er ens for alle melodier.

Registrering af håndsættet på en anden base

Denne indstilling bruges kun til at:Tilslutte håndsættet på en anden base for at forøge
rækkevidden. Før du indtaster koden, skal du indstille basen til registrering. 
På basen KALA 200 gøres det ved at afbryde og tilslutte strømforsyningen. 
Den RC-kode, du skal indtaste, står under basen.

Funktions- Programmerbare Vælg Standardværdi
nummer funktioner 

1/1 Registrerer håndsættet RC-kode(1) Står under
basen

Definering af programmeringsindstillinger

Funktions- Programmerbare Vælg Standard
nummer funktioner -værdi

1/3 Indsætter nummeret på Liste over tilgængelique 1
forskellige CLI(2) nummervisningstjenester

1x 2/3 Aktiverer netværkstypen(3) A (hjemme), A
B, C, D (PABX)

2x 3/3 Indsætter automatisk en pause(4) NO, YES NO

1. RC-kode: En 4-cifret adgangskode, der står under telefonens base, og som skal bruges, hvis du vil
registrere et ekstra håndsæt (se brugsanvisningen for det ekstra håndsæt).

2. CLI eller tjenesten Opkalds-id: Visning af den person, der ringer (telefonnummer og navn*) 
er kun aktiv, hvis du har abonnement på denne tjeneste hos teleoperatøren.
*Hvis det er teknisk muligt.

3. Netværkstype: Telefonen er som standard konfigureret til det offentlige telefonnet (indstilling A). 
Du kan vælge mellem 3 andre netværkstyper for at indstille lydkvaliteten til PABX/RNIS.

4. Automatisk pause: Hvis denne funktion er aktiv, indsættes et præfiks automatisk foran
telefonnummeret.

Andre indirekte programmeringsindstillinger

Disse indstillingerne er tilgængelige med en kombination af to taster:

Tastesekvens Programmerbare Vælg Standardværdi
funktioner 

+ Annullerer registreringen RC-kode(1) Står under
af håndsættet basen

PROGRAMMERINGSINDSTILLINGER
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Tryk på tasten for at få adgang til eller afslutte programmeringen.

Tryk på en eller flere gange for at få adgang til følgende funktion.

PHILIPS KALA: MILJØ OG SIKKERHED
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Årsag 

Basen er ikke korrekt tilsluttet til
ledningsnettet eller telefonstikket.

Batterierne skal oplades. Ikonet for
indsæt batteri vises.

Håndsættet er uden for
rækkevidde.

Håndsættet er ikke korrekt placeret
på basens opladerenhed.

Ladekontakterne er tilsmudsede.

Håndsættets batterier er defekte.

Batterierne skal oplades.

Den ønskede telefonliste er fuld.

Basen er tilsluttet for tæt på et
andet elektrisk apparat.
og
Basen er installeret i et lokale med
tykke vægge.
og
Håndsættet anvendes for langt
væk fra basen.

Problem

• Der er ingen ringetone,
når der trykkes på tasten
Samtale.

• Ikonet Område vises
ikke eller blinker.

• Når håndsættet er
anbragt på opladeren,
høres ingen biplyd.

• Batteriikonet forbliver tomt,
selv om håndsættet er
blevet opladet i 24 timer.

• Der vises ingen symboler
på skærmen.

• En optegnelse på
telefonlisten er ikke gemt.

• Lydkvaliteten er dårlig (støj
på linjen, lyden forsvinder,
ekko, vibrationer mv.).

Løsning

Kontroller tilslutningerne, og at du har
brugt den telefonledning, der følger
med telefonen.
Oplad batterierne (se side 2, Installation
af telefonen og basen).

Registrer håndsættet på basen 
(se side 9).
Gå tættere på basen.

Tag håndsættet væk fra basen, 
og anbring det på basen igen.

Rengør dem med en ren og tør klud.

Kontakt PHILIPS-forhandleren for at købe
nye genopladelige batterier. Se afsnittet om
isætning og udskiftning af batterier på s. 2).

Oplad batterierne. Se afsnittet om at
installere telefonen og basen på side 2).

Slet en optegnelse for at frigive plads 
i hukommelsen.

Prøv at tilslutte basen et andet sted.

og
Prøv at tilslutte basen et andet sted.

og
Gå tættere på basen.

Fejl-
bip

Ja

Ja

-

-

-

-

Ja

-

-

-

FEJLFINDING
10

PHILIPS GARANTIBESTEMMELSER
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Programmeringsikoner:

• Til: Programmeringstilstand (opslag)
eller under en ændring

• Fra: Normal tilstand
• Blinker: Indstillingerne kan vælges

4
valgmuligheder
i denne menu

Valg nr. 1 
af 4 i menuen

Melodi.

Melodiens
navn er
standard
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Philips har udviklet dette produkt, så det kan bruges på en PSTN-linje og kan ikke garantere, at det er
fuldt kompatibelt med et ISDN-netværk.
KALA 200 er kompatibel med teleoperatørens analoge grænseflade.
KALA 200 kan kun tilsluttes det danske telefonnet.
Produktet er kun beregnet til brug i Danmark.
Det geografiske område, som udstyret kan bruges i, er vist på etiketten under basen.

Liste over numre, der kan genkaldes

Tasten bruges til at få adgang til Genkaldslisten, som viser de 5 sidst kaldte numre i omvendt
rækkefølge.

Adgang til listen over de sidst kaldte numre (Genkaldsliste)
Tryk på tasten for at få adgang til Genkaldslisten (du hører et fejlbip, hvis listen er tom). 
Brug den samme tast til at afslutte listen.

Visning af listen

Opkald til det viste nummer

Sletning af et nummer

Flytning af et nummer til en telefonliste

tidspunkt og dato
for opkaldet(*)

et navn(*)

et telefonnummer

O
G O

G

6 stjerner, hvis
navnet ikke
kendes(**)

og

Forrige
nummer

Næste
nummer

for at markere et nummer

og

for at markere et nummer

og

for at markere et nummer

og og indtast
navnet

biplyd for
godkendelse

Tryk på tasten for at afslutte programmeringen.! Tryk på for at afslutte programmeringen.!

For at få adgang til programmeringsfunktionerne:

for at markere et navn
eller nummer

og og indtast
navnet

biplyd for
godkendelse

biplyd for
godkendelse

for at markere et navn
eller nummer

og

for at markere et navn
eller nummer

og


