* beroende på land

Visa s. 32
Ta bort allt s. 33
Samtalslista inställningar
Inkommande samtal s. .33
Utgående samtal s. 33

Telefonbok
Visa s. 30
Lägg till ny s. 29

Meny

Interkom
Ringa alla telefonlurar s. 27
Telefonlurlista s. 27

Telefonsvarare
Sparade meddelanden
Lyssna på meddelanden s. 22
Ta bort meddelanden s. 23
Spela in memo s. 26
Utgående meddelanden
Telefonsvararläge s. 23
Personl. utg. meddelande s.23
Telefonsvarare inställningar
Läge AV/PÅ s. 22
Antal signaler för TS s. 24
Röstmeddelande s. 24
Lyssna på inkom. medd. s. 24
Inspelningskvalitet s. 25
Fjärrkontroll s. 25

på telefonlurens sida kan du bläddra i menyerna

Samtalslista

Billigaste prefix s. 32
Operatörstjänster s. 33

Telefonlur
Ljudsignaler
Ringningssignaler s. 18
Ringningsvolym s. 18
Signal hörlur s. 18
Sign. knappar & bek. s. 18
Aviseringssignal s. 19
Barnvaktsläge s. 19
Linjeinställningar
Registrera telefonlur s. 19
Avregistrera telefonlur s. 19
Basstationsval s. 20
Ändra namn på lur s. 20
Byta språk* s.20
Datum & tid s. 20
Kontrast s. 21
Bakgrundsljus s. 21

Skicka nytt SMS s. 13
Visa SMS s. 14
SMS inställningar
SMS-läge s. 16
SMS-box s. 16
SMS-server s. 16
Giltighetsperiod s. 17

SMS

Med "pilotknappen"

Nätverkstyp

Extrafunktion
VIP-melodifunktion s. 36
Samtalskostnad & längd*
Visa allt s. 36
Markeringskostnad s. 36
Väckarklocka
Aktivering s. 36
Inställningar s. 37
Läget "Stör ej" s. 37

Basstation
Ljudsignaler
Ringningstyp s. 38
Spela in personlig melodi s. 38
Ringningsvolym s. 38
Musik vid väntan s. 38
Registrering s. 39
Linjeinställningar
Uppringningsläge* s.39
Nätverkstyp s.39
Återuppringningstyp* s. 39
Operatörstyp* s. 40
Första uppringning s. 40
Servicekodinställn. s. 40

Menyöversikt
.

Telefonlur
Zenia 300 Vox
Uppringningsknapp

Pilotknapp

- Tryck och ring upp, svara eller avsluta

Tryck för att öppna karusell eller
bekräfta meny eller alternativ

Lur

samtal

- Bläddra i menyer och alternativ
eller placera markör

Ta bort/avbrottsknapp

- Uppåt för åtkomst av Interkom i

- Tar bort siffra vid förval eller tecken

viloläge

vid redigering

- Nedåt för åtkomst av Billigast

- Ett menyläge bakåt

avgiftfunktion

- Tryck länge: återgång till viloläge vid

Tryck: Knapplås AV

navigering
- Aktiverar R-funktion under samtal
(för operatörstjänster)

Högtalare

Hörluranslutning

- Tryck för att ta linjen eller aktivera
telefonlurens högtalare under samtal
- Tryck länge för att aktivera basens

Telefonbok

högtalare

- Tryck kort: öppnar telefonbok
- Tryck länge: infogar ny anteckning

"Stör ej" läge och

Samtalslista
- Kort tryck öppnar samtalslista

omkoppling

- Långt tryck ger direkt åtkomst till

- Tryck kort: infogar "#" (ruta) vid

meddelanden

uppringning
- Tryck länge: infogar paustecken (P) vid

Mikrofon
Knapplås och redigering

uppringning
- Tryck länge: aktiverar/stänger av "stör
ej" läge

- Tryck kort för inmatning av * (asterisk)

- Vid redigering byte mellan små / stora

- Tryck länge: för att låsa / låsa upp knap-

bokstäver

parna i viloläge
- Tryck länge: infoga återuppringnings-

Väckarklocka

läge (R)

- Tryck kort för att välja 0

- Tryck länge: standard- eller Eatoni®-

- Tryck länge: aktiverar/stänger av

textredigering
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väckarklockan

Telefonlur Zenia 300 Vox

Symboler på displayen
Konstant PÅ

Blinkar snabbt

Blinkar

Telefonsvarare PÅ

Nytt meddelande på TS eller
röstmeddelande

Externt samtal pågår

- Inkommande externsamtal
- Linjen upptagen

Internt samtal pågår

Inkommande internt samtal

Telefonlurens
högtalare aktiv

TS-minne fullt

Basstationens högtalare
aktiv

Ingen rington
SMS-funktion aktiv
Registrerad och inom
räckhåll

SMS-minne fullt

Nytt SMS
Ej registrerad

Batterisymbol
Medan batterier laddas förändras strecken i batterisymbolen:
Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges: fullt

, 2/3

, 1/3

och tomt batteri

.

Informationer på basstationens display
Basstationens display är aktiv när telefonsvararen slagits till.
Antalet lästa meddelanden visas (konstant).
Antal nya meddelanden visas (blinkande).
När "Stum" aktiverats på basstationen visar displayen.

Om du trycker på knappen

när du lyssnar på meddelanden visar

displayen.
Vid inspelningen av ett memo på basstationen, vid medhörning av ett
samtal eller när det finns ett meddelande visar displayen (alternerande).
När telefonsvararens minne är fullt visas antalet meddelanden (blinkar
snabbt).
Telefonlur och indikeringar på basstationen
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Zenia 300 Vox basstation
Basstationen kan, precis som en telefonlur, användas för att ringa.
Indikering "Stör ej"-läge (röd)
PÅ: "Stör ej"-läge aktiverat
AV: "Stör ej"-läge avstängt

Strömförsörjning (grön)
PÅ: Apparaten är ansluten till
elnätet
AV: Apparaten får ingen ström
Blinkar: linjen är upptagen
Blinkar snabbt: Ett samtal
kopplas vidare

Sänka basstationens högtalarvolym och
stänga av medhörning
Höja basstationens högtalarvolym och
aktivera medhörning
mikrofon
Anropa samtliga telefonlurar i viloläge
eller vidarekoppla ett samtal

Återuppringning av det senast uppringda telefonnumret från basstationen (se
sidan 8).

Öppna linjen, ring och svar på samtal

Koppla bort mikrofonen under samtal.
Tryck en gång till för att koppla på.

För åtkomst till teleoperatörens tjänster

Knappar för hantering av telefonsvararen

Inspelning av ett memo i viloläge.
Inspelning av samtal.
Tryck knappen igen för att avsluta
inspelningen.
(ytterligare informationer på sidan 8)

Tryck för att gå tillbaka till början på meddelandet. 2 snabba tryckningar: Tillbaka till föregående
medde lande.
Tryck för att lyssna på meddelande eller paus i uppspelning av meddelanden.
Lång tryckning: meddelande snabbspolning (framåt).Tryckning: gå till nästa meddelande.
Tryck för att radera aktuellt meddelande. Lång tryckning: radera samtliga redan avlyssnade meddelanden.
Aktivera telefonsvarare.Tryck på knappen vid aktiverad telefonsvarare, för att lyssna av aktuellt
utgående medelande.
Avsluta uppspelning av det aktuella meddelandet.
Avstängning av telefonsvararen.
Aktivera/stäng av "Stör ej"-läget.
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Basstation

Innehåll
Telefonlur Zenia 300 Vox
Symboler på displayen
Basstation Zenia 300 Vox

2
3
4

Innehåll

5

Installera basstationen
Sätta i eller byta batterier
Batteriets hållbarhet och räckvidd
Ansluta basstation och laddningsställ

6
6
6
6

Basstationens grundfunktioner
Tillgängliga funktioner vid telefonering på basstationen
Telefonsvararens funktioner

7
7
8

Inledning
Display i viloläge
Menystruktur och användning
Exempel på hur man navigerar i menyn

9
9
9

Ringa / ta emot samtal / andra funktioner

10

Tillgängliga funktioner under samtal

11

Textredigering

12

SMS
Skicka nytt SMS
Läsa SMS
SMS-inställningar

Lyssna under inspelning av meddelande
Ställa in inspelningskvalitet
Aktivera fjärrkontroll
Fjärrkontrollera telefonsvararen
Ändra fjärrkontrollens kod
Spela in / avlyssna memo

24
25
25
25
26
26

Interkom
Aktivera interkom eller rumsövervakning
Vidarekoppling med telefonluren
Flerpartssamtal

27
27
28

Telefonbokens användning
VIP-inställningar
Lägga till namn i telefonbok
Ringa via telefonbok
Visa telefonbok

29
29
29
30

Samtalslistans användning
Visa samtalslista
Ta bort samtalslistan
Samtalslistans inställningar

32
33
33

Nät
Använda funktionen billigaste prefix
Operatörstjänster

34
35

Telefonluren
Ringningstyp
Ringningsvolym
Hörlurens signal
Knapp & bekräftelse signaler
Aviseringssignal
Barnvaktsläge (rumsövervakning)
Registrering av extra telefonlur
Avregistrering telefonlur
Använda Zenia 300 Vox telefonlur med flera basstationer
Ändra telefonlurens namn
Ändra displayspråk
Datum & tid
Kontrast
Ställa in belysningen

13 Använda extrafunktioner
14 Ställa in VIP-melodifunktion
16 Visa samtalskostnader och -längd
Ställa väckarklockan
Ställa in läget "stör ej"
18
18 Basstations inställningar och användning
18 Basstationens ringning
18 Personlig ringningsmelodi
19 Ringningsvolym
19 Aktivera/stänga av musik vid väntan
19 Registrering
19 Linjeinställningar
20 Servicekodinställning
20
20 GAP-standard
20
21 Konformitet, miljö och säkerhet
21 Konformitetsdeklaration

Telefonsvararens användning
Telefonsvarare AV/PÅ
Lyssna på meddelanden
Ta bort meddelanden
Ställa in svarsläge och utgående meddelande
Spela in personligt utgående meddelande
Antal ringningar innan telefonsvararen startar
Ställa in rösthjälp

Problemlösningar
22
22 Index
23
23
23
24
24

36
36
36
37
38
38
38
38
39
39
40
41
42
42

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig
avfallshantering.
Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.
Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.
DECT är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.
TM

Innehåll
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Installera basstation
Anslut telefonkabeln och elkabeln till basstationen och till
motsvarande vägguttag. Den gröna ljusdioden på basen samt en
ljudsignal bekräftar korrekt installation.
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.
Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel.

!

Stick aldrig in något föremål i denna öppning.

Sätta in och byta ut batteripaketet
För att sätta in batteripaketet öppnar du batterifackslocket på
telefonluren genom att skjuta det nedåt. Anslut batteripaketet
till kontakten i batterifacket. Sätt in batterierna i batterifacket
med etiketten uppåt och anslutnigstrådaran längs vänster sida på
batteripaketet.
! Vid byte av batterier skall endast uppladdningsbara NiMhbatterier användas.
Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd
Ett fullt uppladdat batteri har ca 300 timmars passningstid (telefonlur i viloläge och mottagningsberedd)
och ca 18 timmars samtalstid. En signal hörs när batterierna behöver laddas upp. Sker detta medan
telefonsamtal pågår avbryts samtalet strax efter signalen.
Batterierna uppnår full kapacitet efter 3 fulla laddnings-/urladdningsomgångar.
I gynnsamma förhållanden uppnår räckvidden i slutna rum 50 m och 350 m i det fria. Överskrids
räckvidden hörs ett knastrande ljud. Närma dig basstationen, annars bryts samtalet. Placera basstationen
långt från elektriska apparater för att kunna uppnå bästa räckvidd.

Ansluta basstation och laddningsställ
Laddningsstället till din Zenia 300 Vox är losskopplat från basstationen och kan därför ställas upp på det ställe som är lämpligast
för dig, oberoende av var telefonanslutningen befinner sig. I leveransen ingår också en tillbehörsdel med vilken du kan ansluta
basstationen till laddningsstället. Du får då en snygg telefonenhet.
Tillbehörsdelen finns på laddningsställets undersida. Den kan sättas fast på det sätt som framgår av bilden. När den inte används
kan tillbehörsdelen förvaras på den avsedda platsen under laddningsstället.
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Installera telefonen

Basstationens grundfunktioner
Ringa upp ett telefonnummer med basstationen
Med

öppnas linjen. Mata sedan in telefonnumret på basstationens knappsats.

Ta emot/avsluta ett samtal med basstationen
När telefonen ringer tas samtalet emot med
avsluta samtalet.

på basstationen.Tryck återigen på

för att

Återuppringning (återuppringning av det telefonnummer som ringdes upp senast på basstationen)
Tryck på

och sedan

.

Aktivera/stäng av "Stör ej"-läget med basstationen
Med

aktiveras/stängs detta läge av med dina personliga inställningar (se sidan 37).

Tillgängliga funktioner vid telefonering på basstationen
Under ett externt samtal har du på basstationen åtkomst till ytterligare funktioner.
Bortkoppling av basstationens mikrofon
1- Tryck på knappen

.

Den uppringande parten kan inte längre höra dig. Du kan dock höra honom/henne.
För att fortsätta samtalet trycker du återigen på

.

Vidarekoppling av samtal från basstationen
Du kan föra över ett externt samtal från basstationen till en telefonlur (vidarekoppla).
1- Tryck på
.
2- Den uppringande hör väntemelodin (när funktionen är aktiverad).
3- Samtliga telefonlurar ringer.
4- Du kan ta emot samtalet med en godtycklig telefonlur.
Om ingen telefonlur tar emot samtalet ringer det i basenheten efter en kort stund. Du kan då ta emot
samtalet på basenheten igen genom att återigen trycka på knappen
.
Spela in ett memo på basstationen i viloläge
Starta inspelningen med

, tala nära basstationen och tryck därefter

igen (se sidan 26).

Inspelning av ett samtal på basstationen
Starta inspelningen med

och tryck därefter

igen för att avsluta inspelningen (se sidan 11).

Telefonsvararen har kapacitet för ett samtal på maximalt 6 minuter. När telefonsvararens minne är fullt
avslutas inspelningen automatiskt.
Hantering av basstationen
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Öka/sänka volymen på basstationens högtalare
Tryck på knapparna

/

på basstationen tills önskad volym ställts in.

Samtal väntar
Om du har tjänsten "Samtal väntar" aviseras ett andra inkommande samtal med en bakgrundssignal.
Med

och sedan

kan du ta emot det andra samtalet (beroende på telefonnätet skall ev. en

annan knapp tryckas). Kontakta din nätoperatör för att få mer information.

Telefonsvararens funktioner
Aktivera/stänga av telefonsvararen med basstationen
Tryck på knappen
på basstationen för att starta telefonsvararen.
Så snart telefonsvararen aktiverats tänds displayen på basstationen.
Med denna knapp kan du aktivera telefonsvararen även när telefonen ringer.
Tryck på denna knapp vid aktiverad telefonsvarare, för att lyssna av aktuellt meddelande.
Tryck på knappen

för att stänga av telefonsvararen. Displayen släcks.

Lyssna på meddelanden med basstationen.
Tryck på

för att lyssna på meddelandena eller för att göra en paus i uppspelningen.

Tryck på knappen

på basstationen för att komma tillbaka till meddelandets början.

Håll knappen
nedtryckt för att snabbspola (framåt) genom ett meddelande.
Meddelandet spelas upp vid samtidig snabbspolning, men är samtidigt hörbart.
Tryck på knappen igen för att gå till nästa meddelande.
Tryck på knappen

för att avsluta uppspelningen av meddelandena.

Radera meddelanden med basstationen
Tryck på knappen
.
Genom att kort trycka på knappen kan du radera ett meddelande medan det spelas upp.
När du håller kanppen nedtryckt lite längre raderar du alla meddelanden (utom dem som du ännu inte
lyssnat av).
När telefonsvararens minne är fullt visas antalet meddelanden snabbt blinkande på displayen.

Samtalsvis medhörning på basstationen
Vid leveransen är medhörning aktiverad. Funktionen kan också stängas av (se sidan 24).
Med knapparna

/

kan du höja/sänka volymen i basstationens högtalare eller koppla

bort/på mikrofonen för samtalet.
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Ytterligare funktioner på telefonsvararen

Display i viloläge
I viloläge visar din Zenia 300 Vox olika informationer i displayen::
I normalt viloläge visar displayen datum och tid, namnet på telefonluren och
hur menyn öppnas.
I viloläge visas ev. obesvarade samtal

, nya SMS

eller nya

meddelanden
(telefonsvararen). Med "pilotknappen"
telefonlurens sida, öppnas motsvarande meny.
Även läget "Stör ej"
funktioner aktiverats.
Använd knapparna

och väckarklockan
och

på

visas i viloläge, såvida dessa

för att ändra dessa inställningar .

Menystruktur och användning
Tryck i viloläge på knappen
, på telefonlurens sida och aktivera
menykarusellen.
Karusellen omfattar en ring av symboler med vilka man når första menynivån.
Bläddra framåt/bakåt med

för att nå önskad meny. Bekräfta och öppna

menyn med
.
Undermenyerna visas som små kvadrater

vid displayrutans undre kant.

Med
når du önskad undermeny, bekräfta sedan valet med
.
Symbolen
visar det aktuella alternativ du bläddrar i.Vald
undermeny/alternativ är kännetecknad med en bock .
Obs! Vissa menyer når man direkt via egna knappar (t.ex. samtalslista
, telefonbok

).

Exempel på navigering i menyerna
Välj menyfunktionen "ringningstyp":

Bekräfta
val

bläddra
framåt/bakåt

Bekräfta
val

Inledning

Bekräfta
val

Bekräfta
val

Bekräfta för
att visa &
höra melodilista

9

Grundfunktioner
Ringa upp ett telefonnummer med telefonluren
Förval
1- Slå numret.

Direkt uppringning

Ta bort siffra med
2- Ta linjen med
För samtalet.

1- Ta linjen med
2- Slå numret.
För samtalet.

.

.

3- Lägg på luren med

.

3- Lägg på luren med

.

.

Ringa med telefonbok
1-

Öppna karusellen.

2-

Välj menyn telefonbok.

3-

Bekräfta.

4-

Sök namnet.

5- Välj alternativ Ring upp eller ring med

.

Obs! Du kan också öppna telefonboken direkt med

.

Ta emot / avsluta samtal
Tryck på
om telefonen ringer och du vill svara.
Vill du stänga av signalen utan att svara väljer du alternativet Ljudlös med
.

Ringa med samtalslista

(återuppringning eller ringa upp senaste nummer)

För att ringa ett nummer i samtalslistan:
trycker man på

och väljer sedan ett nummer i listan.

Öppna alternativen med

och välj Ring upp eller tryck på

.

Kombinerad ringning (i läge förval)
Man kan kombinera 2 nummer (t ex ett "förvalt nummer" och ett nummer
ur telefonboken eller samtalslistan eller båda ur boken).
1- Slå första numret (t ex operatörens prefix).
2- Öppna samtalslistan eller telefonboken med
3- Bläddra med

4- Välj en post och bekräfta med
Markören flyttas med
5- Ring upp med
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eller

.

.
.

, en siffra ändras/tas bort med

.

Ringa upp/Ta emot samtal/Andra funktioner

.

Tillgängliga funktioner under samtal
Under ett externt samtal har du möjlighet att komma åt alla tilläggsfunktioner i alternativmenyn.
Öppna alternativen med
.
Göra telefonlurens mikrofon tyst
1- Tryck på
.
2- Bläddra med
till Tyst och bekräfta med
.
Din samtalspartner kan inte höra dig.
Tryck igen på
, Ångra tyst, för att fortsätta samtalet..
Interkom (vid användning av flera Zenia 300 Vox telefonlurar)
Under ett samtal kan ett externt samtal hållas kvar, överföras eller föras
som flerpartsamtal med 1 extern part + 2 interna parter (se sid. 27, 28).
Spela in ett samtal
1- Tryck på
efter uppringning.
2- Bläddra med
till Spela in och bekräfta med
.
Telefonsvararen spelar in samtalet i max. 6 minuter. Upprepa moment 1-2
för att fortsätta inspelningen.
För att lyssna på inspelningen öppnar man samtalslistan eller
telefonsvararens meddelandelista ( ).
Varning! Det kan vara illegalt att spela in ett samtal. Informera din
samtalspartner om att samtalet bandas.
Under interna samtal står även funktionerna Växla och Avsluta interkom till förfogande.
Högtalare AV/PÅ
Med
aktiveras/stängs telefonlurens högtalare av.
Trycks knappen länge aktiveras basstationens högtalare.
Höja/sänka volymen i telefonens hörlur eller högtalare under ett
samtal
Rulla uppåt/nedåt med pilotknappen
Eller använd knapparna

på lurens sida.

på basstationen.

Samtalsvis medhörning på telefonluren
Medan den uppringande parten talar in sitt meddelande, trycker du på
för att aktivera medhörningen och återigen på knappen
för att avsluta.
Volymen kan ställas in med

.

Samtal väntar och nummerpresentation (CLI)
Om funktionen "Samtal väntar" ingår i operatörsavtalet aviseras ett
ytterligare, inkommande samtal via en signal. Namn eller nummer visas i
displayrutan om nummerpresentation ingår i abonnemanget.
Tryck först

och sedan

för att ta emot samtal 2 (beroende på

operatör ev. en annan knapp). Närmare information tillhandahålls av
nätoperatören.
Tillgängliga funktioner under samtal
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Textredigering
Versaler
Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med
kan man växla: bara stora bokstäver
(A,B) eller bara små bokstäver (a,b).
Med
åtkomst av skilje- och matematiska tecken, med
åtkomst av andra specialtecken.
Bläddra med
för att flytta markören åt vänster eller höger.
tar bort tecken efter tecken; lång tryckning tar bort hela texten.
Zenia 300 Vox har två möjligheter till textredigering: standard och Eatoni®.Tryck knappen
länge för
att växla mellan de båda möjligheterna.
Följande exempel på "Peter" visar de båda redigeringsmöjligheterna:
Med standardredigering anger man tecken efter tecken genom att trycka på knappen tills önskad
bokstav kommer.
Standardredigering av "Peter":
Tryck

1 gång: P

Tryck

2 gånger: Pe

Tryck

1 gång: Pet

Tryck

2 gånger: Pete

Tryck

3 gånger: Peter

Knappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tillhörande knappsats
[mellanslag] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥
abc2àäçåæ
def3èé ) N
ghi4ìΓ
jkl57
mno6ñòö
pqrs7ß A 2 E
tuv8ùü
wxyz9 f S Ξ Q
.0 ,/ :;" ' ! ¡ ? ¿ * + - %

Eatoni®-metoden är ett nytt intelligent textredigeringsprogram. Det hjälper dig att skriva SMSmeddelanden.
Ett "E" överst till höger i displayrutan visar att detta redigeringsläge är aktivt. Eatoni® är en ordeditor som
ger förslag på en möjlig bokstavsföljd.
Eatoni®-metoden fungerar på följande sätt:
Tryck på knappen som visar önskad bokstav. Det förmodligen passande tecknet visas på displayen.
Motsvarar det inte önskat tecken trycker man på
för nästa möjliga tecken.
Aktivera Eatoni®

Skriva "Peter"
med Eatoni®
Välj nästa tecken
med

Tryck på

Bekräfta namnet med
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Tryck på

med

.

Tryck på

Tryck på

Tryck på

Eatoni ® & LetterWise är registrerade varumärken från
Eatoni Ergonimics, Inc. som Philips tagit i licens.

Textredigering

SMS (textmeddelanden)

Navigationsmöjligheter:
(Gå till)

Skicka SMS
Läsa SMS
SMS-inställningar

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

SMS är förkortningen för Short Message Service. SMS är korta meddelanden som sänds/tas emot via
nätet. Denna tjänst förutsätter att nummerpresentation och SMS-funktion abonnerats från operatören.
SMS kan växlas via telefon (mobil eller SMS-duglig fast anslutning), fax eller e-postadress (beroende på
land). Mottagarens apparat måste också förfoga över motsvarande funktioner.
Som standard är Zenia 300 Vox inställd på landets huvudoperatör. Om du föredrar en
!
annan operatör för att skicka och ta emot SMS-meddelanden måste motsvarande
nummer ställas in (se sid. 16).
Du kan skapa 10 SMS boxar (beroende av land): en allmänt tillgänglig och 9 privata SMS-boxar, t ex för
förtroliga meddelanden.
SMS-boxen kan skyddas med ett lösenord, det är dock inget krav.
För att kunna skicka ett SMS till mottagarens privata box måste man känna till dennes mottagarbox (vid
behov).
En leveransrapport är i allmänhet avgiftsbelagd. Som standard är denna funktion ej aktiv. Aktivera den om
du vill skicka ett SMS.

Skicka nytt SMS
Skicka SMS till en telefon
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Välj Skicka nytt SMS, bekräfta.
3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj Skicka SMS till telefon, bekräfta.
5- Ange numret (du kan då använda telefonbok eller samtalslista), bekräfta.
6- Ange (vid behov) mottagarboxen, bekräfta.
7- Skriv meddelandet (se sid. 12).
8- Bläddra vid behov till Leveransrapport, bekräfta.
9- Välj Skicka nu, bekräfta.
Obs! Alternativet "leveransrapport" är beroende av landet.

Max längd på ett SMS är 160 tecken (inkl. e-postadressen).
Specialtecken, t ex ¤, räknas som 2 tecken.
I sina 10 SMS-boxar kan din Zenia 300 Vox lagra max 100 SMS (beroende av textlängd).

SMS (Textmeddelanden)
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Skicka SMS till ett faxnummer (beroende av land)
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Välj Skicka nytt SMS, bekräfta.
3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj Skicka SMS till fax, bekräfta.
5- Skriv meddelandet (se sid. 12).
6- Välj Skicka nu, bekräfta.
Skicka SMS till e-postadress (beroende av land)
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Välj Skicka nytt SMS, bekräfta.
3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMSboxar), bekräfta.
4- Bläddra till Skicka SMS till e-post, bekräfta.
5- Ange e-postadress, bekräfta.
6- Ange texten (se sid.12)
7- Bläddra vid behov till Leveransrapport, bekräfta.
8- Välj Skicka nu, bekräfta.

Visa SMS
SMS-listan innehåller sparade och mottagna SMS.
Mottagna SMS kännetecknas med
och sparade SMS med

.

Vissa alternativ för inkommande SMS gäller endast om de är skickade från en telefon.
Dessa alternativ är Svara, Vidarebefordra, Kopiera till telefonbok, och Ring upp; för dessa
funktioner används avsändarens direktnummer.
Svara på nytt SMS
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Svara, bekräfta. Följ anvisningarna från punkt 7, sid. 31 (skicka
SMS med telefonbok).
Vidarebefordra SMS
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Vidarebefordra, bekräfta.
6- Ange numret, bekräfta.
Följ anvisningarna från moment 7, sid. 13 (skicka SMS till telefon).
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Kopiera telefonnummer till telefonboken
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Kopiera till telefonbok, bekräfta.
6- Ange namnet, bekräfta.
7- Numret sparas automatiskt.
Ringa med SMS-lista
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Ringer upp, eller ring med

.

Alternativen gäller i allmänhet både för SMS från en telefon och från e-post.
Dessa alternativ är: Visa SMS, Visa nummer, Skicka igen och Ta bort SMS.
Visa SMS som sparats i SMS-listan
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Visa SMS, bekräfta.
Visa nummer
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Visa nummer, bekräfta Numret visas nu.
Skicka SMS igen
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Skicka igen, bekräfta.
Följ anvisningarna i displayen.
SMS (Textmeddelanden)
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Radera ett SMS
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till Läs SMS, bekräfta.
3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMSboxar), bekräfta.
4- Välj önskat SMS i listan.
5- Bläddra till Ta bort SMS, bekräfta.

SMS-inställningar
Ställa in SMS-läge
Om två SMS-dugliga telefoner används vid samma telefonanslutning måste
SMS-läget kopplas ifrån i en av telefonerna.
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till SMS-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Läge, bekräfta.
4- Välj Av/På, bekräfta.
Installera din personliga SMS-box (beroende av land)
Installera din personliga SMS-box och meddela dina samtalsparters numret
till denna. SMS som adresserats till dig kommer då automatiskt in på din
personliga SMS-box.
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till SMS-inställningar, bekräfta.
3- Välj SMS-boxar, bekräfta.
4- Bläddra till Lägg till ny, bekräfta.
5- Ange SMS-boxnummer (mellan 1-9), bekräfta.
6- Ange lösenordet två gånger, bekräfta (lösenord är ej krav).
För att ändra lösenord väljer man önskad SMS-box och öppnar Ändra
lösenord.
Har man glömt sitt lösenord kan man ta bort denna SMS-box.Välj Ta bort,
bekräfta valet och bekräfta igen så att funktionen utförs.
Varning! När en SMS-box tas bort försvinner även dess innehåll (SMS).
Ställa in nummer till SMS-server
SMS skickas till mottagarna via en server din Zenia 300 Vox är redan
förinställd för användning av SMS-funktionen.Vi rekommenderar dig att
inte ändra inställningarna.
1- Ange Inkomm. nr, bekräfta.
2- Ange Utgående nr, bekräfta.
3- Ange e-postservernr. och e-postsorterare (beroende av land).
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Ställa in giltighetsperiod (beroende av land)
Man kan ställa in giltighetsperioden för ett SMS-meddelande.
1- Gå till SMS, bekräfta.
2- Bläddra till SMS-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Giltighetsperiod, bekräfta.
4- Välj önskad giltighetsperiod och bekräfta.

SMS (Textmeddelanden)
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Navigationsmöjligheter:

Telefonlur

(Gå till)

Ljudsignaler
Barnvaktsläge
Registrering
Ändra namn på lur
Språk
Datum / tid
Kontrast
Bakgrundsljus

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

Ställa in telefonlurens ljudsignaler
Ringningstypen är inställbar för:
- den externa standardringningen för nummer som inte är lagrade i telefonbok och är utan VIP-inställning
(se sid. 30).
- den interna ringningen (om minst två telefonlurar är registrerade).
För inställning av 3 VIP ringningstyper (vänner

, familj

och arbete

) se sid. 36.

Inställning av telefonlurens ringningstyp
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Välj Ljudsignaler, bekräfta.
3- Välj Ringningstyp, bekräfta.
4- Välj Extern standardringning/intern ringning, bekräfta.
5- Välj önskad ringning och bekräfta.
Inställning av telefonlurens ringningsvolymen
Ringningen har 5 volymlägen.
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Välj Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Ringningsvolym, bekräfta (den aktuella volymen hörs).
4- Välj önskad volym och bekräfta.
OBS: Du kan också aktivera vibratorfunktionen. I detta fall är ringsignalen
avstängd.
Inställning av hörlurens signal
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Välj Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Signal hörlur, bekräfta.
4- Välj Standard, Diskant eller Bas och bekräfta.
Inställning av knapp- & bekräftelse signaler
Knappaktivering och inställningsändringar kan bekräftas med en signal, t.ex.
inmatning, bekräfta inställning osv.
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Välj Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Sign. knappar & bek., bekräfta.
4- Välj AV/PÅ, bekräfta.
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Inställning av aviseringssignal
Aviseringssignalen upplyser om nyanlänt SMS eller röstmeddelande.
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Välj Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Aviseringssignal, bekräfta.
4- Välj AV/PÅ, bekräfta.

Barnvaktsläge (rumsövervakning)
Med denna möjlighet kan även barnkammare övervakas. Placera telefonluren i rummet som ska
övervakas; via extratelefonen kan man höra samtliga ljud i rummet.
Inställning av barnvaktsläge
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Barnvaktsläge, bekräfta.
3- Välj AV/PÅ, bekräfta.
För övervakning av rummet erfordras funktionen interkom.(se sid. 27).
Obs! Med samma telefonlur kan man trots aktiv övervakning ta emot eller
ringa samtal.
Observera: Om barnvaktsläget är aktiverat på en telefonlur och om en annan
telefonlur kopplar vidare ett samtal, övertar automatiskt den övervakande telefonluren det interna samtalet.

Registrering

I basstationen kan maximalt 8 telefonlurar registreras. En telefonlur kan vara registrerad i 4 olika
basstationer.
Varning! Vill du registrera andra än Philips telefonlurar i basstationen Zenia 300 Vox måste dessa vara
GAP-dugliga annars kan det förekomma funktionsstörningar (se sid. 41).
Registrering av extra telefonlur
1- Dra ur basstationens elkontakt och anslut den igen för att komma i registreringsläge.
2- Inled registreringen genom att trycka på
på telefonluren.
3- Ange den 4-siffriga RC-kod som står på etiketten på basens undersida.
4- Bekräfta med
.
Har registreringen lyckats får telefonluren ett namn och nummer
(Philips2).
Det tilldelade numret beror på registreringens ordningsföljd.
Avregistrera extra telefonlur
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Registrering och bekräfta.
3- Bläddra till Avregistr. telefonlur och bekräfta.
4- Välj telefonluren som ska avregistreras i listan, bekräfta.
5- Ange den 4-siffriga RC-koden (etikett på basstationens undersida),
bekräfta.
Obs! Om möjligt bör en defekt telefonlur avregistreras innan den lämnas på
reparation.
Handset
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Använda Zenia 300 Vox telefonlur med flera basstationer
(Philips eller annan)
Varje Zenia 300 Vox telefonlur kan registreras i max 4 basstationer. För att en telefonlur skall kunna
kommunicera med en annan basstation behöver den först registreras i denna bas (se sid. 19).
Om du vill använda en speciell basstation för dina samtal:
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Registrering, bekräfta.
3- Välj Basstationsval, bekräfta.
4- Välj önskad basstation i listan och bekräfta.
Varning! Telefonluren använder automatiskt basstationen från senaste
registreringen. Om telefonen befinner sig utom räckhåll för basstationen söker den
automatiskt någon annan av stationerna på listan.

Ändra telefonlurens namn
Ändra namn på telefonlur
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Ändra namn på lur, bekräfta.
3- Ändra namnet och bekräfta.

Byta språk
Ändra displayspråk
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Språk, bekräfta.
3- Välj önskat språk och bekräfta valet.
Varning: En ändring av displayspråk medför ingen ändring av telefonsvararens
utgående meddelanden.

Ställa in datum och tid
Med denna funktion ställs rätt datum och tid in.
Dessa inställningar används även för att förvalta meddelanden och händelser i samtalslistan.
Datuminställning
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Datum & Tid, bekräfta.
3- Välj Ställ in datum, bekräfta.
4- Ange aktuellt datum och bekräfta.

20

Telefonlur

Tidsinställning
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Datum & Tid, bekräfta.
3- Välj Ställ in tid, bekräfta.
4- Ange aktuell tid och bekräfta.
Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och
datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och
datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör.

Inställning av kontrast
Inställning av kontrast
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Kontrast, bekräfta.
3- Välj önskad kontrastinställning och bekräfta.

Ställa in belysningen
Både displayen och knappsatsen är belyst.
Ställa in belysningen
1- Gå till Telefonlur, bekräfta.
2- Bläddra till Bakgrundsljus, bekräfta.
3- Välj 10 sekunder / 20 sekunder / AV, bekräfta.
OBS: Om belysningen stängs av behöver batterierna inte laddas så ofta.

Telefonlur
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Navigationsmöjligheter:

Telefonsvarare

(Gå till)

Sparade meddelanden
Spela in memo
Utgående meddelanden
Telefonsvararinställn

(Bekräfta)

(Bläddra)

(Val)

Använda telefonsvararen
Inställning av telefonsvarare (TS)
Telefonsvararen måste ställas in så att den som ringer skall kunna lämna ett meddelande. Man kan lyssna
på meddelandena både via basstationen och via telefonluren. Som standard är telefonsvararen aktiverad
och kan spela in max.60 meddelanden. Maximal inspelningstid är 20 minuter. Ett meddelande kan vara 3
minuter långt.
Telefonsvarare AV/PÅ
Från telefonlur:
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TAM-inställningar, bekräfta.
3- Välj AV/PÅ, bekräfta.
Genom att trycka länge på

och

aktiveras/avstängs

telefonsvararen via basstationen (se sid. 8).

Lyssna på meddelanden
Man kan lyssna på de nya och de sparade meddelandena via telefonlur eller basstation.
Lyssna via telefonlur på nymeddelande(n)
Displayen visar att ett nytt meddelande kommit in (1
).
1- Tryck på
för att öppna Visa.
2- Uppspelningen startas automatiskt.
Obs! Det syns hur ofta detta nummer har försökt ringa. Om du har
nummerpresentation visar displayen namn på den som ringer och VIPgruppen, ifall den tjänsten är aktiverad (se sid. 30).
Lyssna på sparade meddelanden med telefonlur
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Välj Sparade meddelanden, bekräfta.
3- Välj det meddelande du vill lyssna på, bekräfta.
4- Välj funktionen Spela upp och bekräfta.
Obs! Man kan även lyssna på meddelanden via samtalslistan.Tryck länge på
och öppna meddelandelistan. Anteckningen är markerad med
(se sid. 32).
Lyssna på nya/sparade meddelanden via basstation
Tryck på knappen
.
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Ta bort meddelanden
Ta bort meddelanden
Så snart man lyssnat på ett meddelande kan detta tas bort.
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Välj Sparade meddelanden, bekräfta.
3- Välj det meddelande som skall raderas och bekräfta.
4- Bläddra till Ta bort, bekräfta.
Varning: När meddelandet Telefonsvarar full syns på telefonlurens display,
finns ingen fri plats i minnet kvar. Radera gamla meddelanden, så att nya kan
spelas in.

Ställa in svarsläge och utgående meddelande
Man kan välja mellan 2 TS-lägen. Endast svar (utan inspelning av meddelande) och svar med inspelning (då
meddelanden kan lämnas). För varje läge finns två texter för utgående meddelanden: en standardtext och
ett personligt utg. meddelande.Vid leverans är inställningen standardtext och svar med inspelning.
Inställning telefonsvararläge
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta
2- Bläddra till Utgående medd., bekräfta.
3- Välj Tel.svar.-läge, bekräfta.
4- Välj önskat läge (se de 4 ovan beskrivna möjligheterna) och bekräfta.
Obs! Ett fördefinierat standardmeddelande kan inte tas bort.

Spela in personligt utgående meddelande
Man kan spela in 5 olika personliga utg. meddelanden:
- ett speciellt meddelande för "Svara med inspelning" för varje VIP-grupp i telefonboken (familj, vänner
och arbete),
- ett standardmeddelande för "Svara med inspelning" för icke VIP-nummer och
- ett standardmeddelande för "Svara endast" för alla nummer.
Utg. meddelande för speciella VIP-grupper är endast möjligt när nummerpresentation ingår i abonnemanget och VIP-grupperna är markerade i telefonboken (se sid. 30).
Inspelning utgående meddelande
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta
2- Bläddra till Utgående medd., bekräfta.
3- Bläddra till Spela in utg. medd., bekräfta.
4- Välj grupp (standard eller 1 av 3 VIP), bekräfta.
5- Välj Spela in nytt, bekräfta.
6- Tryck på
och börja inspelningen.
Tryck igen på
för att sluta inspelningen.
Meddelandet spelas automatiskt upp. Det kan tas bort och/eller spelas in
igen. Längden på det personliga utgående meddelandet är max 3 minuter.
OBS: Ställ in en av standardmeddelandena, om du inte har nummerpresentations abonnemang.

Telefonsvarare
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Ställa in antal ringningar innan telefonsvararen startar

Man kan bestämma efter hur många ringningar telefonsvararen skall svara och starta det utgående
meddelandet (3, 5, 7 eller sparfunktion).
Alternativet sparfunktion (standardinställning) sparar kostnader när man använder fjärrkontrollen. Redan
efter 3 signaler börjar telefonsvararen spela upp det utgående meddelandet om nya meddelanden
föreligger. Om det inte finns några nya meddelanden spelas det utgående meddelandet upp först efter 5
signaler.
Genom att lägga på luren efter den fjärde signalen kan man utan kostnad kontrollera om det kommit in
något nytt meddelande.
Inställning antal ringningar
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TAM-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Antal signaler före svar, bekräfta.
4- Välj önskad inställning och bekräfta.

Ställa in rösthjälp

Rösthjälp är talade angivelser från telefonsvararen. Som standard är denna funktion aktiv. Man kan ställa in
att antal meddelanden och datum anges eller endast antalet. Funktionen kan även kopplas av.
Inställning rösthjälp
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TS-inställningar, bekräfta
3- Bläddra till Rösthjälp, bekräfta.
4- Välj Meddelande & datum / Endast meddelande / AV och
bekräfta.

Lyssna under inspelning
Med denna funktion kan volymen för basstationens högtalare regleras så att man kan lyssna,
eller inte lyssna, medan telefonsvararen spelar in meddelanden.
Funktionen ställs in i basstationen.
Aktivera/stänga av lyssning
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TS-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Medlyssning, bekräfta.
4- Välj AV/PÅ, bekräfta.
Även när funktionen "Medhörning av inkommande meddelanden" stängts av kan medhörningen när som
helst aktiveras samtalsvis, medan en uppringande talar in ett meddelande. Du behöver bara trycka på
knappen
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på basstationen.

Telefonsvarare

Tryck flera gånger på

för att öka volymen i basstationens högtalare under pågående samtal.

Tryck flera gånger på

för att minska volymen i basstationens högtalare under pågående samtal.

Ställa in inspelningskvalitet
För inspelningen står två kvalitetslägen till förfogande: standard eller hög.
Med inställningen standard varar den totala inspelningstiden ca. 60 minuter. I inställningen "Hög kvalitet"
ca. 30 minuter.
Inställning inspelningskvalitet
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TS-inställningar, bekräfta.
3-Bläddra till Inspelningskvalitet, bekräfta.
4-Välj önskad inställning och bekräfta.

Aktivera fjärrkontroll
Inställning fjärrkontroll
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TS-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Fjärrkontroll, bekräfta.
4- Bläddra till Läge, bekräfta.
5- Välj AV/PÅ och bekräfta.
Obs! Standardinställning är 'av'. Aktivera funktionen om du vill använda
fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollera telefonsvarare
Din telefonsvarare fjärrkontrollerar du på följande sätt:
1- Ring ditt eget nummer från en extern telefon.
2- Tryck på telefonens stjärnknapp

under eller efter det utgående meddelandet.

3- Ange din fjärrkontrollkod.
4- Om nya meddelanden föreligger spelas de automatiskt upp.
Följande tabell visar telefonsvararfunktioner tillgängliga via fjärrkontroll.
Spela in memo:

tryck

0

Ta bort:

tryck

6

Föregående meddelande:

tryck

1

Aktivera telefonsvarare :

tryck

7

Spela upp meddelande:

tryck

2

Stopp:

tryck

8

Nästa meddelande:

tryck

3

Stänga av telefonsvarare:

tryck

9

Höra meddelandet igen:

tryck

5

Telefonsvarare
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Ändra fjärrkontrollens kod
Standardkoden är 0000.Vi rekommenderar dock en personlig kod.
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till TAM-inställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Fjärrkontroll, bekräfta.
4- Bläddra till Ändra kod, bekräfta.
5- Ange din nya fjärrkontrollkod och bekräfta.
Varning: Fjärrkontrollkoden är inte identisk med registreringskoden för
telefonlurar (RC).

Spela in/avlyssna memo via telefonlur

Med memo-funktionen kan du på telefonsvararen spela in ett lokalt meddelande till familjen.
Inspelningen kan ske via telefonluren. Symbolen
visar ett memo i samtalslistan, max. längd 3 minuter.
Spela in memo via telefonlur
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till Spela in memo, bekräfta.
3- Tryck på
och startar inspelningen.
4- Tryck igen och sluta inspelningen.
Lyssna på nytt memo via telefonlur
Displayen visar 1 nytt lokalt meddelande (1
1- Tryck på
så öppnas Visa.
2- Meddelandet spelas automatiskt.
I denna funktion finns även Ta bort.

).

Lyssna på sparat memo via telefonlur
1- Gå till Telefonsvarare, bekräfta.
2- Bläddra till Sparade meddelanden, bekräfta.
3- Välj Spela upp, bekräfta.
För direkt åtkomst av meddelandelistan: tryck länge på
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.

Navigationsmöjligheter

Interkom

(Gå till)

Ringa alla telefonlurar
Telefonlurlista

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

Obs! Funktionen interkom kan även öppnas med pilotknappen. Bläddra uppåt i viloläge

.

Använda interkom (med minst 2 telefonlurar)
Med denna funktion kan interna samtal föras, barnvaktsläget (rumsövervakning) aktiveras, externa samtal
överföras till annan telefonlur eller användas till flerpartssamtal.
Funktionen interkom gäller endast för telefonlurar registrerade i samma basstation.
Aktivera interkom eller rumsövervakning
1- Gå till Interkom, bekräfta.
2- Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt.
Välj annars önskad lur i listan och bekräfta.
3- Den uppringda telefonluren ringer.
4- Tryck på
för att svara.
Det interna samtalet/rumsövervakningen kan börja.
Alternativet Tyst är också möjligt.

Överföra samtal via telefonlur
Ett externt samtal kan överföras till annan telefonlur via alternativfunktionerna för interkom.
1- Tryck på
.
2- Scroll to Intercom, validate
3- Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt.Välj
annars önskad lur i listan och
Ring upp.
Den uppringda telefonluren ringer. Det externa samtalet väntar. Om ingen
svarar i telefonlur 2 kan telefonlur 1 överta samtalet igen, välj då Avsluta
interkom.
4- Ta emot samtalet med
på telefonlur 2.
De båda interna parterna kan nu tala med varandra.
5- Välj alternativet Överför i menyn.
Samtalet bryts med telefonlur 1. Displayen bekräftar status.
Obs! Samtalet med telefonlur 1 kan även avslutas med
.
Medan den externa deltagaren väntar hör denne musik vid väntan (om den
aktiverats) eller signaler (se sid. 38).

Interkom
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Flerpartssamtal
Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två
telefonlurar (via interkom). De tre samtalsparterna kan så kommunicera
med varandra. Denna typ av flerpartsfunktion behöver inte beställas extra
hos operatören.
1- Tryck på
.
2- Gå till Interkom, bekräfta.
3- Välj önskad lur i listan och
Ring upp.
4- Ta emot samtalet med

på telefonlur 2.

Öppna alternativet Flerpartssamtal och bekräfta.
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Interkom

Navigationsmöjligheter:

Telefonbok

(Gå till)

Visa
Lägg till ny

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

Använda telefonbok
I telefonboken kan 200 namn och nummer sparas.
Telefonboken innehåller all data om posterna, speciellt om VIP-gruppen. Namn och nummer är tillgängliga
för alla telefonlurar registrerade till basstationen.
VIP-inställningar
VIP-grupper är: vänner
, familj
och arbete
. Utifrån ringningen kan man höra vilken VIP-grupp
det gäller; namnet syns på displayen.Varje VIP-grupp kan tilldelas ett speciellt hälsningsmeddelande (se sid.
23). För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

Lägga till namn i telefonbok
Namnen lagras i alfabetisk ordning.
Spara ett namn
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Lägg till ny, bekräfta.
3- Ange numret, bekräfta.
4- Ange namnet, bekräfta (se sid. 12).
Tryck länge på

för direkt åtkomst av funktionen Ange nummer.

Spara ett nummer i telefonbok från förval
Efter att numret angivits väljs alternativet Spara.

Ringa via telefonbok
Ringa ett nummer via telefonboken
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan.
4- Välj funktionen Ring upp eller tryck på knappen
Telefonbok

.
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Visa telefonboken
I telefonboken kan man bläddra och göra ändringar.
Med knappen
öppnar man telefonboken direkt.
För att snabbt hitta ett namn anges första bokstaven (bläddra i listan om flera namn börjar med samma
bokstav). Ring upp med knappen
.
Visa telefonboken
1- Tryck på knappen

.

2- Välj namn i listan med

och bekräfta.

Ändra ett nummer
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
3- Välj Ändra nummer, bekräfta.
4- Ange nytt nummer och bekräfta.
Obs! Med
kan det aktuella numret tas bort.
Man kan även ändra endast en siffra: placera markören på önskat
ställe med

.

Ändra ett namn
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
3- Välj Ändra namn, bekräfta.
4- Ange det nya namnet och bekräfta.
Obs! Med

kan det aktuella namnet tas bort. Man kan även ändra endast

en bokstav: placera markören på önskat ställe med

.

Definiera VIP-grupp
För att kunna använda VIP-funktionen måste posterna vara sparade i
VIP-grupper.
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
3- Välj Definiera VIP-grupp, bekräfta.
4- Välj önskad VIP-grupp och bekräfta.
Foga ett SMS-boxnummer till ett namn
Om man känner till mottagarens personliga SMS-boxnummer kan detta sparas ihop med namnet. Man behöver då inte ange numret när man vill skicka
ett SMS.
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
3- Välj Ändra SMS-box, bekräfta
4- Ange SMS-boxnumret, bekräfta.
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Telefonbok

Ta bort ett namn
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
4- Välj Ta bort och bekräfta.
Skicka SMS via telefonboken
1- Gå till Telefonbok, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
3- Bläddra till Skicka SMS, bekräfta.
4- Välj SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om flera SMS-boxar
skapats), bekräfta.
5- Ange vid behov SMS-boxnumret (mottagarens), bekräfta.
6- Välj Nytt SMS/SMS-lista, bekräfta.
7- Redigera texten (se sid.12) eller bläddra i listan och bekräfta.
8- Aktivera vid behov Leveransrapport, bekräfta.
9- Välj Skicka nu och bekräfta.

Telefonbok
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Navigationsmöjligheter:

Samtalslista

(Gå till)

Visa
Ta bort alla
Inställn. samtalslista

(Bekräfta)

(Bläddra)

(Val)

Använda samtalslista
Med

öppnas samtalslistan, max. 40 anteckningar. Beroende på inställning lagras de som:

-

: Obesvarade samtal -

: Utgående samtal

-

: Besvarade samtal

-

: Lokala memos, inspelade samtal

-

: Meddelanden

-

: Meddelanden (SMS-röstbox/informationer som kommer från
nätoperatören)
Om funktionen nummerpresentation är installerad syns i samtalslistan vid inkommande och utgående
samtal namnet eller numret,VIP-gruppsymbolen, om tillämplig, datum och tid för påringningen samt
antalet ringningsförsök för att nå dig (max. 9).

Visa samtalslista
Visa samtalslista i telefonlur
1- Tryck på knappen
.
2- Samtalslistan syns i displayen. Bläddra i listan till önskad post,
bekräfta.
Ringa/återuppringning/upprepad ringning med samtalslista
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
4- Välj funktion Ring upp eller tryck på knappen

.

Lyssna på meddelande i samtalslistan
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
4- Välj Spela upp, bekräfta.
Spara en anteckning ur samtalslista (namn och nummer)
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
4- Bläddra till Spara, bekräfta.
5- Ange namnet, bekräfta.
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Samtalslista

Ta bort post ur samtalslista
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
4- Bläddra till Ta bort, bekräfta.
5- Godkänn valet och bekräfta igen.
Varning: Om ett meddelande är förknippat med posten tas även detta bort från
telefonsvararen.
Skicka ett SMS till ett nummer i samtalslistan
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Visa, bekräfta.
3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
4- Bläddra till Skicka SMS, bekräfta.
5- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMSboxar), bekräfta.
6- Ange (vid behov) mottagarboxen, bekräfta.
7- Välj Nytt SMS/SMS lista, bekräfta.
8- Skriv meddelandet (se sid.12) eller välj från listan och bekräfta.
9- Bläddra vid behov till Leveransrapport, bekräfta.
10- Välj Skicka nu, bekräfta.

Ta bort samtalslistans alla poster
Ta bort samtalslistans alla poster
Samtliga poster kan tas bort på en gång.
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Ta bort alla, bekräfta.
3- Godkänn urvalet och bekräfta igen.
Obs! Poster från olästa/ohörda meddelanden tas ej bort.

Samtalslistans inställningar
Samtalslistan kan ställas in så att inkommande och/eller utgående samtals sparas.
Samtalslistans inställning
1- Gå till Samtalslista, bekräfta.
2- Bläddra till Inställn., samtalslista, bekräfta.
3- Välj Inkommande samtal/utg. samtal, bekräfta.
4- Välj önskad inställning och bekräfta.

Samtalslista
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Navigationsmöjligheter:

Nät

(Gå till)

Funktion billigaste prefix
Operatörstjänster

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

Användning av funktionen "billigt prefix"
Med denna funktion kan telefonen ställas in så att operatörernas billigaste prefix används
(avtalsberoende).
Nätoperatörens prefixkod måste ställas in, tid, länder och den andra partens typ av telefon (mobil eller
landkabel). Dessutom behövs ytterligare inställningar för att kunna använda denna funktion.
Ställa in funktionen "billigt prefix"
1- Gå till Nät, bekräfta.
2- Välj Billigast avgift, bekräfta.
3- Bläddra till önskat alternativ (natt, dag, helg, mobil eller land), bekräfta.
4- Välj Ändra namn, ange nätoperatörens namn och bekräfta.
5- Bläddra till Ändra nummer, och ange nätoperatörens prefixkod enligt
föreg. alternativ, bekräfta.
Obs! Om alternativen "natt" eller "dag" angivits, krävs även en uppgift om
begynnelsetid.

Utnyttja billiga prefix
Det för varje enskilt samtal billigaste prefixet används. När man ringer med funktionen billigt prefix
föreslås det passande prefixet, utgående från i förväg sparade uppgifter.
Ringa med funktionen billigt prefix
1- Gå till Nät, bekräfta.
2- Välj Billigast avgift, bekräfta.
3- Beroende på timerinställningen visas den billigaste nätoperatörens prefix.
Söker man det billigaste prefixet till mobiltelefon bläddrar man vidare till
motsvarande alternativ. Bekräfta 2 gånger. Du är nu i läget förval.
4- Tryck på
, bläddra i telefonboken till önskat namn, bekräfta
förvalet (eller ring upp, se sid. 10).
5- Ta linjen med
.
Obs! Du kan också öppna funktionen billigt prefix med pilotknappen.
Bläddra i viloläge nedåt med
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Nät

, fortsätt sedan från moment 4 ovan.

Använda nätoperatörstjänster (avtalsberoende)
Med denna meny aktiveras eller frånkopplas nätoperatörstjänsterna.
Olika koder behöver ställas in (se sid. 40).
Närmare informationer tillhandahålls av din nätoperatör. I allmänhet kan man installera vidarekoppling
av samtal, operatörens röstbox, osv.
Exempel på tjänst:Vidarekoppling av samtal
Samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer.
Ställ in servicekoden (se sid. 40) och aktivera den vid behov.
Aktivera / stänga av vidarekoppling av samtal
1- Gå till Nät, bekräfta.
2- Bläddra till Operatörstjänster, bekräfta.
3- Välj Vidarekop. av samtal, bekräfta.
4- Ange telefonnumret (eller välj i telefonboken) samtalen skall
vidarebefordras till, bekräfta.
5- Numret länkas automatiskt till servicekoden för vidarekoppling och
systemet slår numret.
6- Lägg på luren
Från och med nu vidarebefordras alla samtal till det angivna numret.
Displayen visar status "Samtal vidarekopplat"
Funktionen kopplas av igen med Avbryt vidarekoppling.

Nät
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Navigationsmöjligheter:

Extrafunktioner

(Gå till)

VIP-melodifunktion
Samtalskostn. & längd
Väckarklocka
Läget "Stör ej"

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

VIP-melodifunktion
För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.
Ställa in VIP-melodifunktion
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Välj VIP-melodifunktion, bekräfta.
3- Välj en grupp, bekräfta.
4- Välj en melodi, bekräfta.
Obs! VIP-melodin hörs både i basstationen och i telefonluren.

Samtalskostnader och längd (beroende på land och avtal)
Visa samtalskostnader och samtalslängd
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Samtalskostn & längd, bekräfta.
3- Välj Visa allt, bekräfta.
Samtliga kostnader och längden på samtalen visas.
4- Tryck på
för att Återställa räkneverket.
För att telefonen skall kunna beräkna samtalskostnaderna måste kostnaden
per markering anges.
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Samtalskostn & längd, bekräfta.
3- Välj Markeringskostnad, bekräfta.
4- Ange kostnad per markering och bekräfta.

Väckarklocka
Aktivera/stänga av väckarklocka
Genom att trycka länge på
kan du ställa väckarklockan med egna
inställningar eller stänga av den.
Ställa väckarklockan
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Väckarklocka, bekräfta.
3- Välj Ange dag och den önskade dagen, bekräfta.
4- Välj Ange tid och ställ in tiden, bekräfta.
När klockan ringer stängs ringningen av med valfri knapp.
Nu är slummerfunktionen aktiv (ringer var 5 min).Tryck på
stänga av klockan helt.
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Extra

för att

Ställa in ringningstyp för väckarklocka
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Väckarklocka, bekräfta.
3- Välj Inställn. väckarklocka, bekräfta.
4- Bläddra till Ringningstyp, bekräfta.
5- Välj en melodi och bekräfta.
Ställ in väckarklockans ringningsvolym
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Väckarklocka, bekräfta.
3- Välj Inställn. väckarklocka, bekräfta.
4- Bläddra till Ringningsvolym, bekräfta.
5- Välj önskad volym och bekräfta.

Läget "Stör ej"
Med denna funktion kan man sålla sina påringningar, t ex kvällstid eller när man vill vara ostörd.
Ange tidsperiod och önskad VIP-grupp som får ringa.
Telefonluren och basstationen är tysta om det inte är någon ur den inställda VIP-gruppen. Däremot hör
den som ringer signaler. Din gröna kontrollampa visar påringningen.Telefonsvararen (om aktiv) eller
operatörens röstbox övertar samtalet.
För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.
Som standard är denna funktion ej aktiv.
Aktivera/stänga av läget "stör ej" med telefonluren
Tryck länge på
inställningar.

för att aktivera/stänga av detta läge med personliga

Aktivera/stänga av läget "stör ej"
1- Gå till Extra, bekräfta.
2- Bläddra till Läget stör ej, bekräfta.
3- Öppna Ställ in dag, välj en dag och bekräfta.
4- Välj Starttid, ange tiden och bekräfta.
5- Välj Sluttid, ange tiden och bekräfta.
6- Välj Tillåt. val uppring., ställ in önskad(e) VIP-grupp(er) och bekräfta.
Obs! Du kan välja max 4 grupper. Om ingen grupp valts men funktionen är
aktiv kan ingen nå dig.

Extra
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Navigationsmöjligheter:

Basstation

(Gå till)

Ljudsignaler
Registrering
Linjeinställningar
Servicekodinställn.

(Bläddra)

(Bekräfta)
(Val)

Basstationens inställningar
Ställ in basstationens ljudsignaler
Ställ in basstationens ringning
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Ljudsignaler, bekräfta.
3- Välj Ringningstyp, bekräfta.
4- Välj önskad ringning i listan och bekräfta.
Spela in personlig ringningsmelodi
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Spela in pers. melodi, bekräfta.
4- Bläddra till Spela in nytt, bekräfta.
5- Starta inspelningen med
.
6- Tryck på knappen igen för att avsluta inspelningen.
7- Aktivera ringningen med ovanstående meny.

Ställ in ringningsvolym
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Ljudsignaler, bekräfta.
3- Bläddra till Ringningsvolym, bekräfta.
4- Välj önskad volym och bekräfta.

Aktivera/stäng av musik vid väntan
Med denna funktion hör den ringande en melodi vid väntan på att samtalet
överförs till annan telefonlur.
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Ljudsignaler, bekräfta.
3- Välj Musik vid väntan, bekräfta.
4- Välj AV/PÅ, bekräfta.
Obs! Om musik vid väntan är avstängd hörs signaler.
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Basstation

Registrering
Med denna funktion kan DECT kringutrustning utan knappsats registreras.
Registrera DECT kringutrustning
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Aktivera registrering, bekräfta.
3- Ange utrustningens kod, bekräfta.
4- Följ anvisningarna i utrustningens instruktioner (se sid. 41)

Linjeinställningar
Om din nätoperatör inte motsvarar telefonens standardinställningar kan det vara nödvändigt att
genomföra vissa linjeinställningar, i synnerhet för nummerpresentationen.
Ändra uppringningsläge (beroende på land)
1- Gå till Basstationen, bekräfta.
2- Bläddra till Linjeinställningar, bekräfta.
3- Välj Uppringningsläge, bekräfta.
4- Välj Ton/Puls och bekräfta.
Andra nättyp
1- Gå till Basstationen, bekräfta.
2- Bläddra till Linjeinställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Nätverkstyp, bekräfta.
4- Välj Offentlig linje (PSTN)/Privat linje (PABX), och bekräfta.
Philips har utvecklat denna produkt för användning i det offentliga nätet, och kan inte garantera fullständig
funktion för ISDN-nätets hela kapacitet.
Ändra R-knapp signalering (beroende på land)
1- Gå till Basstationen, bekräfta.
2- Bläddra till Linjeinställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Återuppringningstyp, bekräfta.
4- Välj Lång flash/kort flash, bekräfta.
Obs! R-knappen

behövs när vissa nätoperatörstjänster skall anlitas.

Basstation
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Ställ in operatörstyp (beroende på land)
1- Gå till Basstationen, bekräfta.
2- Bläddra till Linjeinställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Operatörstyp, bekräfta.
4- Välj operatörstyp i listan och bekräfta.
Obs! Ändra operatörstyp om nummerpresentationen inte fungerar trots att
funktionen abonnerats. Standardinställningen är "Typ 1"

Aktivera / stänga av första uppringning
Den första uppringningen är avstängd så att telefonen inte ringer när den tar
emot ett SMS. Första uppringningen kan aktiveras igen.
1- Gå till Basstationen, bekräfta.
2- Bläddra till Linjeinställningar, bekräfta.
3- Bläddra till Första uppringningen, bekräfta.
4- Välj AV/PÅ, bekräfta.

Servicekodinställningar
Om du abonnerar på ytterligare tjänster från din operatör kan det förekomma att motsvarande
servicekoder behöver ställas in på din telefon.
Den nationella huvudoperatörens koder är standard. Om du har ett avtal med en annan operatör kan
koderna behöva ändras.
Din operatör tillhandahåller utförlig information (se sid. 35).
Ställa in/ändra servicekod
1- Gå till Basstation, bekräfta.
2- Bläddra till Servicekodinställn., bekräfta.
3- Välj tillämplig service, bekräfta.
4- Välj Ändra, ange den nya koden och bekräfta.
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Krav enligt GAP-standard
GAP-standarden garanterar att alla DECT - och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller
standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation Zenia 300 Vox motsvarar
GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och
ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans
med din basstation använder en telefonlur av annat märke än Zenia 300 Vox.
Vill du registrera och använda din Zenia 300 Vox telefonlur tillsammans med en GAP-duglig basstation av
annat märke följer du först anvisningarna i den instruktionsboken och genomför sedan anvisningarna i
denna handledning, se sid. 19.
För att registrera en telefonlur av annat märke i Zenia 300 Vox basstation öppnar man först basstationens
registreringsläge (sid. 39), följ sedan tillverkarens anvisningar.
TM

Registrera

DECT kringutrustning utan knappsats
Viss DECT kringutrustning, t.ex. repeater, har ingen knappsats. Skall sådan utrustning registreras i
basstationen används ett menybaserat tillvägagångssätt utan krav på att eltillförseln i basstationen kopplas
av.
Se sidorna 19 eller 39 för att försätta basstationen i anmälningsläge. Mata in den kod som medföljer
tilläggsapparaten och bekräfta. Följ anvisningarna i tilläggsapparatens tillverkardokumentation för att
anmäla den hos basstationen.
TM

TM

GAP-standard

41

Konformitet, miljö och säkerhet
Säkerhetsinformation: Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i
nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.
Konformitet: Härmed intygar PHILIPS att denna Zenia 300 (TU7371,TU7372 & TU7370) står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Kopia på konformitetsförklaringen erhålls på begäran från kundservicecentret.
Apparaten är uteslutande lämpad för anslutning till det analoga telefonnätet i angivet land, se etiketten på
apparatens undersida.
Strömförsörjning: Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med
enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.
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).
Säkerhetsanvisningar: Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken
telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid
auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i
beröring med ledande föremål.
Miljöskydd: Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall
lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.
Declaration of conformity
We,
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex
France
Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle combinations are in
compliance with the annex III 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) : EN 60950 (2000)
Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility ) :
ETSI EN 301 489-6 VI.I.I (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 VI.3.1 (09/2001)
Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)
The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is
ensured.
Date : 16/07/2003

Vice President & General Manager. DECT & Home Telephony
42

Konformitetsdeklaration

Problemlösningar: telefon
PROBLEM

MÖJLIG ORSAK

Det gröna kontrolljuset lyser inte. Basstationen är inte korrekt
ansluten.
förändras ej när telefonluren - Dålig kontakt.
- Smutsiga kontakter.
sitter i basstationen.
Ingen kopplingston.
Ingen ringning.
Symbolen

syns inte.

Störande ljud i ledningen.

Telefonluren visar "fel!"
- när en ytterligare lur skall
registreras i basstationen
- när en telefonlur används.
Störande ljud i radio eller TV.

Nummerpresentation fungerar
inte.
Det kommer inga nya SMS.
SMS kan ej skickas/mottagas.

- Ingen strömtillförsel.
- Telefonluren är för långt ifrån
basstationen.
- Ringningen är avkopplad.
- Läget "Stör ej" är aktivt.
- Ingen strömtillförsel.
- Telefonluren är för långt från
basstationen.

HJÄLP
Kontrollera eltillförsel och
anslutningar.
- Rucka på telefonluren något.
- Rengör kontakterna med
alkoholfuktad trasa.
- Kontrollera anslutningarna.
- Gå närmare basstationen.
- Aktivera ringning (sid.18, 38)
- Koppla av läget.
- Kontrollera anslutningarna.
- Gå närmare basstationen.

- För långt avstånd till
basstationen.
- Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar
eller metalldörrar.
- Registreringen har misslyckats,
försök igen.
- Max antal lurar har nåtts.
- Basstationen är redan upptagen
av annan lur (t.ex. telefonbok).

- Gå närmare basstationen och
kontrollera avståndet.
- Byt plats för basstationen (ju
högre upp, desto bättre).

- Funktionen är ej aktiverad.

- Kontrollera operatörsavtalet.

SMS-minnet fullt.
- Utgående/inkommande SMSCnummer är ej eller fel inställt.
- Numret till SMS-boxen eller
mottagarboxen är fel.
- SMS-läget av AV.

Radera gamla SMS.
- Fråga operatören efter korrekt
SMSC-nummer.
- Kontrollera de sparade
numren (s. 16)
- Aktivera SMS-läge (s. 16)

- Dra ur basstationens nätkontakt
och anslut den igen. Följ
registreringsanvisningarna för
telefonlur (sid.19, 39)
- Avregistrera en telefonlur (s.19)
- Vänta tills basstationen är fri.
Basstationen Zenia 300 Vox eller Avlägsna basstation eller nätdel
nätdelen står för nära andra elek- så långt som möjligt från andra
triska apparater.
apparater.

Problemlösningar: telefonsvarare
PROBLEM

MÖJLIG ORSAK

HJÄLP

Telefonsvararen spelar ej in
meddelanden.

- Minnet är fullt.
- Endast svarsläget är aktivt.
- Svar med inspelning är ej
aktiverad.

- Radera meddelanden.
- Ställ in svar med inspelning.
- Tryck på knappen
.

Ingen fjärrkontroll möjlig.

Fjärrkontrollen är ej aktiverad.

Aktivera fjärrkontrollen (s. 25).

Inspelning av utgående meddelan- Minnet är fullt.
de fungerar ej.
Under fjärrkontroll bryter Zenia
300 Vox förbindelsen.
Telefonsvararen avbryter
inspelningen.

- 3 misslyckade försök att sända
fjärrkod.- Det har dröjt för länge.
- Minnet är fullt.
- Meddelandet är för långt (max 3 min).

Radera meddelanden.
- Ange rätt fjärrkod.
- Inled fjärrkontrollen snabbare.
- Avlyssna & radera meddelanden.
- Max meddelandetid 3 min.

Index
A
Antal ringningar för telefonsvarare 24
Anteckning, definiera grupp (VIP/standard) 30
Aviseringssignal 19
Avregistrera telefonlur 19
Avsluta samtal 7, 10
B
Barnvaktsläge 19, 27
Basknappar 4
Basstationer och indikatorer 4
Basstation, ringning 36, 38
Batterier, hållbarhet 3, 6
Billigaste prefixfunktionen 34
D
Datum / tid (inställning & ändring) 20, 21
Direkt uppringning 7, 10
E
Extern ringningstyp 18
F
Fjärrkontrollera telefonsvarare 25
Fjärrkontrollkod 26
Fjärrprogrammering (telefonsvarare) 25
Flerpartsamtal 32/33
Funktioner under ett samtal 7, 11
Första ringsignalen 40
Förval av nummer 10
G
GAP 41
H
Hålla kvar samtal 38
Hörlursignal 18
Hörlur volym 11
I
Indikeringar (LED:er) 3, 4
Inspelning memo 4, 7, 26
Inspelning, personligt utgående meddelande 23
Inspelningskvalitet 25
Installation 6
Interkom 27
Intern ringning 18
K
Knapplås/låsa upp 2
Kombinerad ringning 10
Kontrast 21
L
Linjeinställningar 39
Ljudlös 10
Lyssna, meddelanden (telefonsvarare) 22
Lyssna, utgående meddelanden 23
Läget Stör ej 37
Lägga till namn 29
M
Markeringskostnader/samtalslängd 36
Meddelandetjänst (operatörens röstbox) 32
Melodi vid väntan 38
Melodier 18, 38
Memo 7, 26
N
Namn (anteckna, ta bort, ändra) 29, 30, 31
Nummer (ändra i telefonbok) 30
Nätverkstjänster 35

O
Operatörstyp/-tjänster 40
P
PABX/PSTN 39
Paus 2
Pulsval 39
R
Registrera, telefonlur 19
Registreringsläge 39
Ringa ett samtal 7, 10
Ringa med samtalslista 10, 32
Ringning 19, 36, 38
Räckvidd 6
Röstmeddelanden 24
S
Samtalslista 32, 33
Servicekoder inställningar 40
Signal knappar & feedback 18
SMS, skicka 13
SMS, visa 14
SMS-box 16
SMS-inställningar 16
SMS-läge 16
SMS-server 16
Spara kostnader (telefonsvarare) 24
Spela in personlig ringsignal 38
Spela in samtal 4, 7, 11
Språk 20
Stänga av ringning 18
Symboler 3
Sålla samtal 4, 8, 24, 25
T
Ta bort anteckning 31
Ta bort meddelanden (telefonsvarare) 23
Ta bort SMS 16
Ta emot samtal 7, 10
Telefonbok 29, 30, 31
Telefonlur, knappar 2
Telefonlur, ringning 18
Telefonlur, ändra namn 20
Telefonlur, volym 7
Telefonsvarare via fjärrkontroll 18
Telefonsvarare, inställningar 23
Tonval 39
Tyst 4, 7, 11
U
Utgående meddelande 23
V
Vibrator 18
Vidarekoppling av samtal 35
VIP-inställningar 30, 36
Volym, ringning 18, 38
Väckarklocka 36
Å
Återuppringning 4, 7, 10
Återuppringning, typ 39
Ä
Ändra anteckning (namn/nummer) 29
Ändra VIP-grupp 30
Ö
Överföring/flerpartsamtal 32, 33

