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ikon status beskrivning

batteri

samtalslista

vänner-
telefonbok

samtal väntar/
internt samtal

familj-
telefonbok

på full
1/4 full mindre än 1/2 timme
av urladdad
blinkande laddning
på ny listpost
av ingen ny listpost

på får åtkomst eller inkommande samtal (endast med Nummerpresentation*)
blinkande programmering
på pågående samtal eller uppringt från samtalslista
blinkande samtal ankommer eller telefonsvararen arbetar

på externt samtal väntar
eller i en andra eller annan telefon: internt samtal pågår

på får åtkomst eller inkommande samtal (endast med Nummerpresentation*)
blinkande programmering
på inom täckningsområdet
av telefon inte registrerad på basstation
blinkande utanför täckningsområdet

antenn

Hur du skriver bokstäver och tecken:
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) Placera basstationen
För att minska risken för störningar ska basstationen placeras minst 1 m från andra
elektriska apparater (telefon, television, dator etc.)
Basstationen ska placeras på en slät och plan yta.
Basstationen ska inte placeras i ett rum med hög luftfuktighet, nära en värmekälla eller ett hinder, 
t.ex. tjocka väggar/murar eller konstruktioner av metall.

Sätta i/Byta batterier

Telefonen har två laddningsbara AA/R6-batterier. 
Vid batteribyte får endast laddningsbara AA 600 mAh-batterier användas.

Icke-laddningsbara batterier får aldrig användas.

1. Öppna locket på telefonens baksida 2. Placera batterierna enligt bilden:
genom att skjuta det i pilens riktning.

3. Stäng locket.

Anslutning av telefonen
På basstationens undersida:
1. Anslut basstationen till nätet (B). Anslut sedan 

adaptern till ett lätt åtkomligt vägguttag.
2. Anslut telefonsladden (A) till basstationen och sedan i 

PTT-väggkontakten.
Placera telefonen på basstationen (laddningsenhet). 

Ladda/Återuppladda telefonen

Medan batterierna laddas blinkar batteriindikatorn i teckenfönstret och följande symboler
visas i följd . När batteriikonen i teckenfönstret visar är batterierna fulladdade. 

När du placerar telefonen på basstationen hörs ett bekräftande pip. Innan du använder telefonen för
första gången eller när du satt i nya batterier laddas batterierna i minst 
24 timmar. Om batterierna måste laddas, hör du ett pip när du aktiverar telefonen.

Telefonens täckningsområde
Telefonens täckningsområde är: 50m inomhus - 350m utomhus. 
Nätverkssymbol i teckenfönstret anger att telefonen är ansluten till basstationen.

Installera en KALA 200-telefon till
Du kan registrera upp till 4 telefoner med basstationen (Se sidan 9 Programmeringsalternativ).
Extratelefoner kräver inga extra telefonanslutningar, men behöver en adapter. 
Referensen för Kala 200-extratelefoner är TD 6830.
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Exempel:

Om du ska skriva namnet “Patrick“:

tryck en gång för bokstaven “P“

tryck en gång för bokstaven “A“        

tryck en gång för bokstaven “T“       

tryck tre gånger för bokstaven “R“      

tryck tre gånger för bokstaven “I“       

tryck tre gånger för bokstaven “C“      

tryck två gånger för bokstaven “K“

Om du gör ett misstag trycker du bara på för att radera

Pratknapp
Telefonen ringer. Tryck på "prat"-knappen om du vill kopplas upp. Tryck på samma knapp när du vill
lägga på.
Ring upp direkt/Lägg på
Knappa in numret och tryck sedan på "prat"-knappen. Tryck på ”prat”-knappen när du vill lägga på.

Inställning av hörlurens volym
Tryck på den här knappen under ett pågående samtal om du vill ställa in hörlurens volym.

Fyra (4) nivåer är möjliga. De visas på teckenfönstret med "+"-symbolen.
Den valda volymen gäller under nästa samtal.

Åtkomst till telefonboken (se beskrivning av telefonboken på sidan 6)
Tryck på telefonboken “Vänner“ eller “Familj“ om du vill få åtkomst till någon av dessa. 

Observera: du kommer endast åt en telefonbok som innehåller poster (i annat fall hörs ett felpip).
Om du trycker på knappen en gång till medan du bläddrar, lämnar du telefonboken.

Låta ett samtal vänta och Skicka ett samtal vidare
Tryck på ”internt samtal”-knappen om du vill låta ett samtal vänta. Personen som ringer upp hör musik under väntetiden.

Tryck på knappen "internt samtal" om du vill skicka samtalet vidare (detta alternativ finns endast tillgängligt om du har mer än en telefon). Samtliga telefoner på 
basstationen rings därefter upp. Du behöver inte vänta på att mottagaren av samtalet ska lyfta luren innan du lägger på (genom att trycka på "prat"-knappen).

Inställning
av extra-
telefon

Inställningar

Ikoner för vanliga funktioner

Inställning
av ring-
melodi
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Ändra en post i telefonboken
Endast telefonnumret kan ändras.

Ta bort en post i telefonboken

Välja signaltyp
Du kan ändra den förinspelade melodin för 
telefonböckerna ”Vänner” och ”Familj” om du vill 
(se sidan 8 Hur du programmerar telefonen). 
Se även exemplet i programmeringsreglerna.

flytta till vänster, eller visa föregående post.

flytta till höger, eller visa nästa post.

bekräfta posten.

kort tryck: tar bort ett tecken när du skriver in data. 
långt tryck: avsluta alla lägen (programmering, 
telefonböcker eller listor).
Lägen:
lista över sist inkomna samtal.

lista över sist uppringda telefonnummer 
(återuppringningsknapp).
programmera telefonen

Nätadapter

Användarhandbok

Programmerings
knapp

Åter-
uppring-
ningslista 
knapp

Samtalslista-
knapp

Hörlur

Batterierna innehåller kadmium och måste deponeras i enlighet med gällande föreskrifter.
Använd aldrig icke-laddningsbara batterier. 

Tillverkaren ansvarar inte för åtgärder som strider mot dessa föreskrifter.
Den överkorsade soptunnan symboliserar att batterierna inte ska kastas bland vanliga
hushållssopor.

+

-

+

-

Batterier

Familj-
telefonbok-

knapp

Vänner-
telefonbok-

knapp

Prat-knapp
Om du vill ringa
ett externt samtal,
avsluta ett externt
samtal eller svara

på ett externt 
samtal

Om du vill ringa till
alla interna telefoner som

känns igen av basstationen
eller låta ett samtal vänta

(musik spelas under tiden).
(”internt samtal”-knapp)

Inställning
av hörlurens

volym

Hur du optimerar batteriernas livslängd
Om du inte tänker använda telefonen på minst 15 dagar, föreslår vi att du tar ur
batterierna ur telefonen om du slår från strömmen.

Telefonen kan också placeras
på basstationen med 
knappsatsen uppåtvänd.

Knappen som sitter
på basstationens
sida kan användas
för att få alla 

telefonerna att
ringa samtidigt.

Använd bara de ström- och telefonkablar
som levereras med telefonen.

Telefonkabel

Funktionsknappar

När du använder telefonen,
hör du 3 pip-typer:

• fel-pipet ,

• bekräftelse-pipet ,

• uppmanings-pipet .

Pip-indikatorer

A B

*Nummerpresentation: Denna funktion är tillgänglig om du abonnerar på din operatörs 
nummerpresentation. Nätverket lämnar ett meddelande om uppringarens telefonnummer till din telefon. Om
detta nummer finns lagrat i telefonböckerna ”Familj” eller ”Vänner”, visas 
motsvarande ikon och tillhörande melodi ljuder efter andra signalen (se sidorna 6 och 7).

Du har åtkomst till två telefonböcker och var och en innehåller 

10 poster (namn och nummer). 

Du kan använda dessa telefonböcker för att telefonera och identifiera

inkommande samtal om du har abonnerat på Nummerpresentation (se

sidan 5).

När du får ett inkommande samtal och uppringarens telefonnummer finns

lagrat i någon av telefonböckerna, visas motsvarande eller ikon

och tillhörande melodi spelas upp efter andra signalen, om du abonnerar

på Nummerpresentation. 

Nummerpresentation:

Funktionen Nummerupplysning är tillgänglig om du har abonnerat på

Nummerpresentation.

Om du abonnerar på denna service, visas uppringarens nummer på

skärmen under samtalet. Namnet visas om det finns lagrat i någon av

telefonböckerna (se sidan 7).

Om du vill veta vem som ringer innan du svarar, kan du 

tilldela uppringaren en speciell melodi (se sidan 9,

Programmeringsalternativ).

Öppna och stänga telefonboken

Tryck på knappen för önskad telefonbok, eller .
Tryck på samma ikon för att stänga telefonboken.

Öppna och välja filer i telefonboken

Spara telefonnummer
Varje post består av ett namn (högst 10 tecken) och ett telefonnummer
(högst 25 tecken).
Så här sparar du en post: 

1. Skriv in ett telefonnummer, eller visa det i teckenfönstret med
hjälp av listorna (se sidan 7 Lista över inkommande samtal eller
lista över återuppringningsnummer).

2. Tryck på knappen för önskad telefonbok, eller .

3. Skriv in namnet efter pipet (se Hur du skriver bokstäver och teck-
en) och tryck på knappen för att bekräfta.

Ett bekräftande pipljud hörs, som anger att du återgår till viloläge.

Ringa från en telefonbok
Varje telefonbok kan innehålla upp till 10 namn.
Namnen på listan står i alfabetisk ordning.

och

för att välja en fil

ellereller

Om man i ditt land använder lokala prefix (riktnummer), måste du
inkludera dessa koder i telefonbokens poster för att
Nummerupplysningen ska fungera korrekt.!

/ och

för att välja en 
persons namn

/ och

för att välja en 
persons namn

för att modifiera
det gamla numret

bekräftelse-
pip

/ och

för att välja en 
persons namn

för att radera
posten

bekräftelse-
pip
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Undertecknad, PHILIPS Consumer Communications
Route d’Angers 72081
Le Mans Cedex 9
Frankrike

Deklarerar att produkten Kala 200 (BS 6131 + HS 6131) uppfyller fordringarna i Bilaga III till Europeiska Gemenskapens R&TTE-Direktiv
99/05/EG samt även följande viktiga fordringar:
Artikel 3.1 a : (skydd beträffande användarens hälsa och säkerhet) EN 60950 (92) Ed.2 + tillägg 1,2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) och 11 (97)
Artikel 3.1 b : (skydd beträffande elektromagnetisk kompatibilitet) ETS 300 329 (97)
Artikel 3.2 :    (lämpligt utnyttjande av radiospektret) TBR6 (97)
Deklarerar att konformitet säkerställts gentemot de väsentliga fordringarna i Europeiska Rådets Direktiv 99/05/EG.

Datum: 18/01/2001 Le Mans Direktör för Trådlös Kommunikation

PHILIPS KALA 200
Din telefon har den nyaste teknikens alla fördelar vilket gör den mycket lätt att använda.

Säkerhetsinformation
Denna utrustning är ej avsedd för nödsituationssamtal vid strömavbrott. En alternativ telefon bör finnas för nödsamtal.

CE-märkningen garanterar att apparaten är i överensstämmelse med de tekniska föreskrifterna för användarsäkerhet, 
elektromagnetiska störningar och radiofrekvensområde i enlighet med Directive 1999/5/EC.

Strömförsörjning:
Denna produkt kräver 220-240 volt enfas växelström, exklusive IT-installationer enligt definition i EN 60-950-standarden.

VARNING !
Det elektriska nätverket är klassificerat som farligt enligt kriteria i EN60-950-standarden. Enda sättet att göra denna 
apparat icke-strömförande är att dra ur väggkontakten. Se till att väggkontakten finns nära apparaten och att den alltid är
lätt åtkomlig.
För samtal i händelse av strömavbrott rekommenderas att denna telefon används som ett komplement till en annan telefon,
som inte är beroende av ström från nätet.

Telefonanlutning 
Nätverksspänningen klassificeras som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, enligt definition i EN 60-950-
standarden).
Säkerhetsföreskrifter
Låt inte telefonen komma i kontakt med vatten.
Öppna inte telefonen eller basstationen. Du kan komma i kontakt med högspänning. Kontakta vår serviceavdelning vid
eventuella reparationer.
Tillåt inte att laddningskontakterna eller batteriet kommer i kontakt med ledande material t.ex. nycklar, gem, ringar, 
armband osv.
Kontrollera att du placerat batteripolerna åt rätt håll.
Miljöhänsyn
Din telefon har konstruerats enligt Philips’ fördelaktiga EcoDesign-program –(miljömedveten produktdesign) – som tar 
hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela dess livslängd.
Kom alltid ihåg att iaktta lokla föreskrifter vad gäller deponering av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gamla
telefone,r och se om möjligt till att dessa återvinns.
Philips har märkt batteri och förpackning med standardsymboler som är avsedda att främja återvinning och lämplig 
deponering av eventuellt avfall.
Batteri:
* Den överkorsade soptunnan symboliserar att batterierna inte ska kastas bland vanliga hushållssopor. 
Förpackning:
Följande symbol visar att förpackningsmaterialet går att återvinna. 

Den gröna punkten visar att ett finansiellt bidrag har givits till anslutet nationellt förpackningsåtervinningssystem.
Pil-symbolen på plastbrickan och plastpåsen anger att materialet går att återvinna och anger dessutom typen av
plastmaterial.

Bäste kund, 

Tack för att Ni köpt denna Philipsprodukt, som konstruerats
och tillverkats under högsta kvalitetskrav. 

Om mot förmodan, denna produkt på något sätt visar sig
vara defekt, åtar sig Philips oberoende i vilket land service
sker, att utan kostnad för Er, under en 12 månaders period
från inköpsdatum reparera eller ersätta produkten.

Denna internationella Philips-garanti kompletterar de 
förpliktelser som åvilar Philips eller dess återförsäljare i
inköpslandet och påverkar inte de lagliga rättigheter Ni har
som kund.

Philips internationella garanti gäller under förutsättning att
produkten använts för det ändamål den är avsedd för, att
produkten använts i enlighet med bruksanvisningen och att
originalfaktura eller kassakvitto med typ och serienummer
och inköpsdatum och återförsäljarens namn kan förevisas. 
I inköpslandet skall apparaten alltid lämnas till 
inköpsbutiken.

Philips åtagande gäller ej i följande fall :

• om dokumenten har ändrats på något sätt, eller gjorts 
oläsliga,

• om typ och serienummer på produkten har ändrats, tagits
bort, flyttats eller gjorts oläsliga,

• om reparationer eller förändringar av produkten genom-
förts av icke auktoriserade verkstäder eller 
personer,

• om skada har orsakats av händelse inklusive men inte
begränsat till blixnedslag, brand- eller vattenskada, 
felaktig användning eller vårdslöshet.

Vi gör Er uppmärksam på att produkten inte räknas som
defekt under denna garanti ifall modifikation är nödvändig
för att uppfylla nationella tekniska standards för land den
inte är konstruerad eller producerad för. Kontrollera alltid att
produkten kan användas i det land den är tänkt att 
användas i.

Om Er Philipsprodukt inte skulle fungera korrekt eller vara fel-
aktig ber vi Er att kontakta Er återförsäljare. Ifall Ni 
behöver service i ett annat land kan återförsäljarnamn och
adress erhållas från Philips Kundtjänst i landet. 

För den händelse att Ni behöver service, under tiden Ni
befinner Er i annat land, kontakta Philips Kundtjänst i det lan-
det. 

I syfte att undvika onödigt besvär, ber vi Er vänligen läsa
bruksanvisningen noggrant innan Ni kontaktar 
återförsäljaren.

Skulle Ni ha frågor som Er återförsäljare inte kan besvara
ber vi Er att vända Er till Philips Kundtjänst, som kan nås på
nedanstående adress och telefonnummer:

PHILIPS CONSUMER COMMUNICATIONS
S-164 85 STOCKHOLM

SVERIGE
0200811810

http://www.philips.com
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Använd nivå 1/4 för att välja melodivolym. Bläddra

genom de olika volyminställningarna med knapparna

och . Standard melodivolym är 

nivå +++ (3).

Observera: skärmen visar standardvärdet eller valt värde. Om du registrerar ytterli-
gare en telefon, måste du ange RC-koden (åtkomstkod med 4 siffror) som finns under-
till på basstationen (se sidan 9). Ange 4 siffror när "0000" visas på skärmen
(bläddringspilar visas inte).

Om du vill gå till nivå 2/4: ändra melodityp, tryck på knapp

Om du väljer “DISCO“-melodi, tryck på för att

bekräfta. Om du vill välja “RAIN“-melodin, tryck 

på för att välja melodin och tryck på för

att bekräfta.

Du kan också välja en melodi som är specifik för 

telefonboken ”Vänner” från de 7 tillgängliga

melodierna.Tryck på när du har valt melodin.

Melodin ljuder efter andra signalen. Den här 
funktionenär endast tillgänglig om du har abonnerat 
på operatörens Nummerpresentation.

Du kan välja en specifik melodi för telefonboken 

”Familj” från de 7 som finns tillgängliga. 

PROGRAMMERINGSALTERNATIV
9

MILJÖ OCH SÄKERHET
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Orsak eller orsaker

Basstationen är inte ordentligt 
ansluten till elnätet eller till 
telefonuttaget.

Batteriladdningen är låg (den info-
gade batteriikon-symbolen visas).

Telefonen är utom
täckningsområdet. 

Telefonen är inte rätt placerad på
basstationens laddningsenhet.

Laddningskontakterna är smutsiga.

Telefonbatterierna är felaktiga.

Batteriladdningen är låg.

Den telefonbok som du önskar
använda är full.

Basstationen är ipluggad alltför
nära andra elapparater.
eller:
Basstationen har installerats i ett
rum med tjocka väggar.
eller:
Du använder telefonen för långt
ifrån basstationen.

Problem

• Ingen uppringningssignal
när du trycker på 
prat-knappen.

• Nätverkssymbol visas
inte eller blinkar.

• När telefonen har 
placerats på laddningsen-
heten, hörs inget pip.

• Batteriikonen förblir tom
trots att telefonen har 
laddats i 24 timmar.

• Ingen symbol i
teckenfönstret.

• En telefonbokspost har inte
sparats i minnet.

• Dålig ljudkvalitet (knaster,
stum, eko, vibration, osv.).

Åtgärd

Kontrollera anslutningarna och kontrolle-
ra om du har använt den telefonkabel
som följde med förpackningen.

Ladda batterierna (se Installera 
telefonen och basstationen sidan 2).

Registrera telefonen till basstationen 
(se sidan 9).
Flytta närmare basstationen

Ta bort telefonen från basstationen och
lägg tillbaka den igen.

Rengör dem med en ren och torr trasa.

Kontakta alltid din PHILIPS-återförsäljare
för att köpa nya laddningsbara batterier 
(se Infoga/Byta batterier sidan 2).

Ladda batterierna (se Installera 
telefonen och basstationen sidan 2).

Radera några poster för att öka 
minnesutrymmet.

Plugga in basstationen på en annan
plats.
eller:
Ändra nätverkstyp.

eller:
Flytta närmare basstationen.

Fel-
pip

Ja

Ja

-

-

-

-

-

Ja

-

-

-
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4 melodier
att välja mel-
lan på menyn

val nr 1 av de 
4 melodierna
på melodi-

menyn.

standard,
melodins

namn

© 2000 - Philips Consummer Communications -  Division of Philips France
SW - 4311 256 07972 - Printed in Europe - All rights reserved

Philips har avsett denna produkt för PSTN-linje och kan inte garantera full tillämplighet i ett ISDN 
(tjänsteintegrerat digitalt nät)-nätverk.
KALA 200 är i överensstämmelse med operatörens analoga gränssnitt.
KALA 200 kan endast anslutas till det svenska telefonnätverket.
Det geografiska område som denna utrustning kan användas i anges på etiketten på basstationens under-
sida. Produkten kan endast användas i denna zon.

för att välja numret

eller

föregående 
återuppringning

nästa 
återuppringning 

eller

för att välja numret

eller

för att välja numret

eller eller skriv in ett
namn

bekräftelse-
pip     

datum och tidpunkt
för samtalet(*)

namn(*)

ett telefonnummer 6 stjärnor vid ett
oidentifierat 

samtal(**)

OF OF

bekräftelse-pip

för att välja ett namn
eller nummer

eller

för att välja ett namn
eller nummer

eller

för att välja ett namn
eller nummer

eller eller skriv in ett
namn

bekräftelse-
pip

Tryck på knappen för att öppna programmeringsikonerna.

3 ikoner visas i teckenfönstret:

- Volym- och melodiinställningar

- Hur du registrerar telefonen med en annan basstation

- Inställning av övriga programmeringsalternativ

Om du vill markera en av ikonerna, använder du knapp eller , och bekräftar sedan ditt val
genom att trycka på knapp .

Till exempel: hur du ändrar melodi

Tryck på knapp ,  och tryck sedan på .

Programmeringsikoner:
• på: programmeringsläge (studera)

eller under en ändring
• av: normalläge 
• blinkar: alternativ kan väljas

Tryck sedan på och tryck på , när du har 

valt melodin.

Tryck på för att lämna programmeringsalternativen.!

Om du hamnar vilse...

trycker du ned knapp för att avbryta valfritt läge (programmering, 
telefonböcker eller listor) !!

Samtalslista

Samtalslistan innehåller de 10 senaste mottagna, externa samtalen. Det allra senaste visas först.
Om du har abonnerat på Nummerpresentation (se sidan 5), kan du lagra telefonnummer eller
namn i listan (enligt den information du erhållit från nätverket).

Öppna listan
Tryck på knappen , om du vill öppna listan. Använd samma knapp för att lämna listan.

Studera listan
Du kan endast komma åt informationen som visas på skärmarna nedan, om du har abonnerat på
Nummerpresentation.

(*) Om tekniken finns tillgänglig.
(**) Olistade nummer, hemliga nummer och utlandssamtal.

Ringa ett telefonnummer i listan

Radera ett telefonnummer i listan

Skriv in ett nummer som finns sparat i en lista i en av telefonböckerna

ANVÄNDA LISTAN ÖVER ÅTERUPPRINGNINGSNUMMER OCH SAMTALSLISTAN
7

Om du vill öppna programmeringsalternativ:

Melodi-programmering - alternativ

Funktions Programmerbara Välj Standard
nummer funktioner -värde

1/4 Välja melodivolym 1 till 4 +++ (3)

1x 2/4 Välja telefonens melodi (allmän) 7 melodi-förslag Disco

2x 3/4 Väljer telefonens melodi 7 melodi-förslag Birdy
(Vänner-telefonbok)

3x 4/4 Väljer telefonens melodi 7 melodi-förslag Starry
(Familj-telefonbok)

Observera: ljudvolymen är densamma för alla melodierna.

Hur du registrerar telefonen med en annan basstation

Detta alternativ gör att du kan registrera telefonen med en annan basstation. Du måste slå
om basstationen till inspelningsläge innan du anger koden. Koppla bara från och till
strömförsörjningen, om du vill placera Kala 200-basstationen i inspelningsläget. RC-koden
finns på bassationens undersida.

Funktions Programmerbara Välj Standard
nummer funktioner -värde

1/1 Registrerar telefonen RC-kod(1) Basens
undersida

Inställningar - programmeringalternativ

Funktions Programmerbara Välj Standard
nummer funktioner -värde

1/2 Ange nätverkstyp(2) A (bostad), A
B, C, D (PABX)

1x 2/2 Infoga automatisk paus(3) NO, YES NO

1. RC-kod: en 4-siffrig åtkomstkod finns i botten av basstationen, som gör att du kan registrera en telefon 
till (se användarmanualen till extratelefonen).

2. Nätverkstyp: din telefon har en standardkonfiguration för offentliga telefonlinjer (alternativ A).
Du kan välja mellan 3 andra nätverkstyper för att justera ljudkvaliteten för en PABX/ISDN-installation.

3. Automatisk paus: när den här funktionen har aktiverats, kan du infoga ett prefix före 
telefonnumret.

Övrig indirekt programmering - alternativ

Dessa alternativ får du tillgång till med hjälp av en kombination av två knappar, när du har tryckt på:

Knappa Programmerbara SVälj Standard
i följd funktioner -värde

+ Avregistrerar RC-kod(1) Basens
telefonen undersida

Tryck på för att ange programmeringsalternativen.

Ange följande funktion genom att trycka på en eller flera gånger.

Tryck på för att lämna programmeringsalternativen.!

Lista över nummer som du kan ringa upp igen

används för åtkomst till återuppringningslistan – en lista som innehåller de 5 senaste numren du
ringt upp, från det senaste till det äldsta. Varje ny post raderar den äldsta posten. Du kan använ-
da den här funktionen för att automatiskt ringa upp en uppringarens telefonnummer.

Öppna listan över de senaste numren du ringt (återuppringningslista)
Använd knappen för att öppna listan över de senaste numren du ringt upp (du hör ett pip om
det inte finns några poster i listan).
Använd samma knapp för att lämna listan.

Söka i listan

Ringa upp ett nummer som visas

Radera ett nummer från en lista

Ange ett nummer som finns sparat i en lista i en av telefonböckerna


