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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 DECT 122 står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på
förpackningen.
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.Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.
Miljöskydd
Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala
föreskrifter för återvinning absolut beaktas.
Återvinning & avyttring
Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter.
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att
tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och
återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.
Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som
kan återvinnas och återanvändas.
Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.
Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och
elektroniska produkter som bär denna symbol:
Använd en av de följande saneringsoptionerna:
1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna

WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till 

återförsäljaren.
Han ska ta emot produkten i enligt med kraven i WEEE-direktivet.
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Deklaration om överensstämmelse
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV 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)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005 Le Mans

0168
Product Quality Manager
Home Communication

Krav enligt GAP-standard 
GAP-standarden garanterar att alla DECTTM- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer
uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 122
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
DECT 122.
Att registrera och använda Din DECT 122 handenhet med en annan typ av GAP standard
basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter
förfarandet på sidan 22.
För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för DECT 122, placera
basstationen i registreringsläge (sida 22), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för
att främja vederbörlig avfallshantering.

Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECTTM är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.
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Återuppringningslista,
ljudlös- & snabbtangent
Tillbaka
- I viloläge kort tryckning för att
öppna återuppringningslistan.
- I samtalsläge för att göra
handenhetens mikrofon ljudlös/
sätta på den.
- I redigeringsläge för att ta
bort sista tecknet.
- I telefonboksläge för att
granska nummer och namn.

Ringare PÅ/AV & Infoga  # 
- Kort tryckning för att infoga #.
- Lång tryckning för att infoga
en paus (P) under uppringning.
- Lång tryckning för att sätta
ringaren PÅ/AV.

Återuppringningsknapp
- I viloläge för omkoppling från
Datum/Tid display till
handenhetens namndisplay.
- Fogar in R för
operatörstjänster under
uppkoppling.

Lägg-på knapp
- Kort tryckning för att lägga på
eller gå ur (tillbaka till viloläge).
- Lång tryckning för att stänga
av handenheten.
- För att gå ur Redigering &
Telefonboksläge.

Display
Ikoner se sid. 5

Navigeringsknappar
- Bläddrar upp/ner för att flytta
till nästa eller föregående sida i
Samtalsboken eller
Telefonboken.
- Bläddrar uppåt för att öppna
Samtalsboken från viloläge.
- Bläddrar upp för att gå till
Telefonbok från vololäge.

Menytangent och
snabbtangent OK
- Kort tryckning i viloläge för
att gå till huvudmenyn.
- Kort tryckning för att välja
nästa menynivå.
- I Redigering & Telefonboksläge
kort tryckning för att bekräfta
OK eller granska den valda
telefonboken.

Tangent Ta linjen
- Tryckning i viloläge för att ta
linjen och svara på samtal.
- I Telefonboksläge tryckning
för att ringa upp det valda
numret.

Knappsats & Infoga 
- Kort tryckning för infogning

- Lång tryckning för att låsa/
låsa upp knappsatsen i viloläge

DECT 122 Handenhet

Internsamtal
- Kort tryckning för att påbörja ett internt samtal.

Hörlur

Mikrofon
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Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan visas på displayens
rubrik:

När den är PÅ är batteriet fulladdat. Om den blinkar visar symbolen
att batteriet behöver laddas.

Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.

Nytt meddelande i röstlådan.

Ljudet är avstängt.

Ett externsamtal är på gång. När den blinkar visar symbolen att ett
internt samtal är på gång eller att linjen redan är upptagen.

Nytt i Samtalsboken eller Samtalsbokens innehåll granskas.

Telefonboken är öppen.

Väckarklockan är aktiverad.

Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd.
Blinkar symbolen så är handenheten inte registrerad till basstationen
eller utanför basstationens räckvidd.

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att nå nästa
nivå.

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att återgå till
högre menynivå.

Visar att ytterligare alternativ är tillgängliga.
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Basstation DECT 122

Sökknapp
Med sökknappen kan man lokalisera en saknad handenhet
om handenheten är inom räckvidden och batterierna
laddade.Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och
ringer. När den återfunnits avslutas sökandet genom ny
tryckning på söktangenten.

Installering av DECT 122

Packa upp DECT 122

DECT 122 paketet innehåller:

NiMh AAA 550
mAh
uppladdningsbara
batterier

En nätdel
En
telefonsladd*

En DECT 122
basstation

En DECT 122
handenhet

En
användarhandbok
och en garanti +

+

-+

-

*Varning! I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till
ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla först denna linjeadapter till ledningskabeln
innan du sätter i den i vägguttaget.

I förpackningarna DECT 122 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra
handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Snabb
startguide
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Installera basstation

Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.
För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i
basstationen. Sätt i kabeln och sladden i väggen. Om du har ett DSL bredband för
Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag
som används i huset och kontrollera att modemet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en
speciell för varje).
Varning ! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda
sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se
till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.
Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en
felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.
Varning ! Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.

Koppla in nätdelen

Koppla in telefonsladden som
levereras med produkten
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Att installera och byta ut batterierna i handenheten

För att sätta i batterierna, ska du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och
sätta tillbaka batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna
upp och ner (om batterierna behöver laddas). Ladda handenheten i 12 - 15 timmar för att nå full
laddning.Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan
symbolerna visar sig på indikatorbilden.
Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.
Varning ! basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används.
Använd alltid återuppladdningsbara batterier.
Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen
för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå
optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd
under konversation

Upp till 10 timmar

Batteriets livslängd i
standby-läge

Upp till 120 timmar

Inomhus räckvidd

Upp till 50 meter

Utomhus räckvidd

Upp till 300 meter

Landsinställning*
Innan din DECT 122 tas i bruk måste den konfigureras så att den är inställd på det land där den
används. Sätt i batterierna. Efter några minuters laddning visas välkomstbilden.

Tryck på en godtycklig tangent för att öppna landurvalet.

Tryck ner för att granska landlistan.

Tryck OK för att välja önskat land.
Sedan visar displayen: BEKRÄFTA?

Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Om BACK trycks visar handenheten bildskärmen med landurvalet igen.

Din telefon är nu klar för användning.
När ett land är valt installeras alla standardinställningar och menyspråket för landet.

*inställning beroende på land



Menystruktur 9

Menystruktur

TELEFONBOK TILLÄGG NR

REDIGERA NR

RADERA NR

Från viloläget trycker du för att öppna menyn. Använd

Navigeringsknapparna för att gå upp och ner i menylistan.

Tryck snabbtangenten OK för att bekräfta ditt val.

Tryck snabbtangenten BACK för att gå ur menyn eller gå

tillbaka till föregående menynivå.

RADERA LISTA

KLOCKA/ALARM DATUM/TID

STÄLL ALARM

ALARMTON

AV/EN GÅNG/DAGLIGEN

MELODI 1/2/3

PERSONLIGT HE RINGTON

HE NAMN

AUTOSVAR PÅ/AV

RINGVOLYM

RINGMELODI

TANGENTTON

HÖG/MEDEL/
LÅG/RINGARE AV

MELODI 1 - 10

PÅ/AV

SPRÅK Språklista

AVANCERAT FLASHTID

RINGLÄGE

RIKTNUMMER

TON/PULS

KORT/LÅNG

SAMTALSSPÄRR SPÄRRA LÄGE PÅ/AV

SPÄRRA NR Nr. 1/2/3/4

SOS NUMMER Nr. 1/2/3

REGISTRERING

EJ REGISTER

PIN

ÅTERSTÄLLARE
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För att slå handenheten AV eller PÅ, lång tryckning på tangent.

Handenheten Av och På

Mata in text eller nummer
Du kan skriva in namnen i telefonboksanteckningarna tecken för tecken genom att

trycka på motsvarande knapp så många gånger som behövs för att nå önskad

bokstav.

Tryck under märket för att ta bort ett tecken.

För att skriva "Peter" med  multi-tap:

Tryck 1 gång  : P

Tryck 2 gånger : PE

Tryck 1 gång  : PET

Tryck 2 gånger : PETE

Tryck 3 gånger : PETER

Tillhörande knappsats
[mellanslag] _ [ ] 
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V
W X Y Z
-- / \ +

Knappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0



Telefonens användning 11

Telefonens användning

Lång tryckning på knappen för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge.

Skärmen visar KNAPPAR LÅSTA.

Knappsats låst/upplåst

Föra ett samtal
✦ Svara / Lägga på

svara.

För att avsluta samtalet trycker du knappen eller sätter tillbaka 

handenheten i basstationen.

blinkar
vid
inkommande
samtal.

För korrigering
av nummer

använd 
BACK.

✦ Ringa direkt

slå telefonnumret.

✦ Slå numret före uppringning

Slå först telefonnumret  

✦ Ringa från telefonbok

Tryck Ner  
bläddra genom listan

✦ Anpassa hörluren och högtalarens volym under ett samtal 

✦ Stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal

Tryck för att stänga av/aktivera handenhetens mikrofon.

Samtalstidsräknare
Efter uppkopplingen (ringa upp eller svara på ett samtal) visas samtalstidsräknare
på handenhetens display.

3 volymer till
val.
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Återuppringningslista
✦ Öppna / gå ur återuppringningslistan

Tryck /     BACK
rulla genom listan    för att gå ur

På
återuppring-
ningslistan står
de 5 senast
ringda numren.

✦ Slå ett nummer ur återuppringningslistan

Tryck 
rulla genom listan

✦ Spara nummer från återuppringningslistan i telefonboken

Tryck SPARA NUMMER 
rulla och välj   

SKRIV NAMN SPARAT 
skriv namn   

✦ Redigera ett nummer från återuppringningslistan

Tryck REDIGERA NR  
rulla och välj    tryck Ner 1 gång

mata in nr 

✦ Ta bort ett nummer från återuppringningslistan

Tryck REDIGERA NR  
rulla och välj    tryck Ner 2 ggr

TA BORT? 
bekräftelse nödvändig

✦ Radera hela återuppringningslistan

Tryck RADERA LISTA 
tryck Ner 3 ggr

TA BORT?
bekräftelse nödvändig

Tryck på

BACK
för att ta bort
tecken.

Text- och
nummerinmat-
ning se sid. 10.
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Telefonbok
30 namn och nummer kan sparas i handenhetens integrerade telefonbok. Namnen
sparas i alfabetisk ordning.
✦ Lägga till en ny post
Varje post omfattar ett namn (12 tecken) och ett nummer (24 siffror).

Tryck TELEFONBOK TILLÄGG NR  
i viloläge     tryck Ner 2 ggr

SKRIV NAMN SKRIV IN NR 
skriv namnet

för bekräftelse.

skriv in numret

✦ Ändra ett namn eller nummer i telefonboken

Tryck TELEFONBOK 
i viloläge     tryck Ner 2 ggr

REDIGERA NR
tryck Ner 1 gång                                rulla och välj    granska namnet

bekräfta.

skriv nytt namn      granska nr    skriv in nytt nr

✦ Granska telefonbokslistan

Tryck Ner 
i viloläge       rulla Upp/Ner i listan

Tryck för att granska detaljerna.

Du kan också
skapa en
anteckning från
återuppring-
ningslistan och
samtalsboken
(beroende på
abonnemang).

Tryck 
för mellanrum.

Tryck på

BACK
för att ta bort
tecken.

Tryck 
BACK för att
återgå till
viloläge.

Text- och
nummer-
inmatning se
sid. 10.



Telefonbok14

✦ Redigera ett nummer vid bläddring i telefonbokslistan

Tryck Ner REDIGERA NR 
i viloläge     rulla och välj                tryck Ner 1 gång

SKRIV NAMN  SKRIV IN NR 
skriv nytt namn

bekräfta.

skriv nytt nummer 

✦ Ta bort en anteckning vid bläddring i telefonbokslistan

Tryck Ner RADERA NR  
i viloläge         rulla och välj                 tryck Ner 2 ggr

TA BORT? bekräfta.

✦ Ta bort hela telefonbokslistan vid genombläddring

Tryck Ner RADERA LISTA 
i viloläge                    tryck Ner 3 ggr

TA BORT? bekräfta.

✦ Ta bort en telefonboksanteckning i viloläge

Tryck TELEFONBOK 
i viloläge     tryck Ner 2 ggr tryck Ner 2 ggr

RADERA NR TA BORT? 
granska listan     rulla och välj 

bekräfta.

✦ Ta bort hela telefonbokslistan i viloläge

Tryck TELEFONBOK 
i viloläge       tryck Ner 2 ggr

RADERA LISTA TA BORT? bekräfta.
tryck Ner 3 ggr 

Text- och
nummer-
inmatning se
sid. 10.
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Samtalsbok
Denna egenskap är tillgänglig om du har abonnerat nummerpresentation från
din operatör.
Samtalsboken sparar de 20 senast inkomna externsamtalen:
- nätverkets informationsservice*

✦ Öppna / gå ur samtalsboken

Tryck Upp BACK
rulla       granska detaljer     för att gå ur

✦ Rådfråga samtalsboken
Bildskärmen kan visa antingen:

! numret som ringer upp*
! namnet på den som ringer (om noterat i telefonboken)*
! OKÄNT NR om det är ett okänt nummer**

Du kan ta fram tel. nummer, tid och datum för samtalet genom tryck på .

✦ Ringa ett nummer från samtalsboken

Tryck Upp 
rulla och välj 

✦ Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken

Tryck Upp SPARA NUMMER
rulla och välj 

SKRIV NAMN  SPARAT
skriv namnet

✦ Ta bort en post i samtalsboken

Tryck Upp RADERA NR  
rulla och välj tryck Ner 2 ggr

TA BORT? bekräfta.

* Beroende på
abonnemang
hos
operatören.

** Olistade
nummer,
gömda ID.

Tid och datum
beror på nätet.

Tryck 
för mellanrum.

Tryck på

BACK
för att ta bort
tecken.
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✦ Ta bort alla poster i samtalsboken

Tryck Upp RADERA LISTA 
tryck Ner 3 ggr

TA BORT? bekräfta.

Internsamtal
Denna funktion kan bara användas vid konfigurering med flera handenheter. Du
kan göra fria internsamtal, överföra externa samtal från en handenhet till en
annan och använda konferensoptionen.

✦ Internsamtal

Tryck eller tryck  för att ringa alla handenheter 

skriv in handenhetens nr* 

Tryck för att svara och  för att avsluta samtalet.
Obs! Om handenheten inte tillhör Philips DECT 122 serie är denna funktion
ev. inte tillgänglig.

✦ Vidarekoppla till en speciell handenhet under uppkoppling
Under ett pågående samtal kan du vidarekoppla ett externsamtal till en speciell
handenhet:

Tryck 

skriv in handenhetens nr* 

✦ Koppla om mellan intern- och externsamtal

Tryck för att koppla om mellan intern/externsamtal.

skriv in handenhetens nr*    lång tryckning

✦ Konferenssamtal via internsamtalsoptioner

Tryck KONFERENS

skriv in handenhetens nr*      lång tryckning

3 personer kan delta i konversationen.

Internsamtal &
vidarekoppling
gäller bara för
handenheter
registrerade
vid samma
basstation.

* Max 5
handenheter
kan vara
registrerade
vid samma
basstation
(handenhet 1-5).
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Sökning
Med denna egenskap kan du spåra handenhet(er).

Tryck på basstationen. Ett tryck på godtycklig knapp på handenheten
stoppar ringningen när den spårats.

Alla
registrerade
handenheter
ringer.

Kedjeringning
Om du i din telefonbok skrivit in t ex bara huvudnumret i ett företag utan några
vidare anknytningar hjälper dig denna funktion att lägga till sidonumret till en
speciell person och att slå det.

Ta linjen 
öppna telefonlistan      rulla och välj    för att slå första delen

varje siffra som kopplas upp blinkar

mata in sidonumret

Inställning av klocka och alarm
✦ Ställa in datum och tid

Tryck KLOCKA/ALARM DATUM/TID 
tryck Ner 1 gång

bekräfta.

mata in datum mata in tid
Obs! Om du är kopplad till en ISDN-linje kan datum och tid uppdateras efter
varje samtal. Kontrollera datum & tidsinställning i ditt ISDN-system.

✦ Ställa in eller ändra väckarklockans tid

Tryck KLOCKA/ALARM 
tryck Ner 1 gång tryck Ner 1 gång

STÄLL ALARM bekräfta.
rulla och välj* 

Om du väljer EN GÅNG eller DAGLIGEN:

bekräfta.

mata in tid
Obs! Tryck godtycklig knapp för att stänga av alarmet.

Tryck på

BACK
för att ta bort
tecken.

*Välj: AV eller
EN GÅNG
eller
DAGLIGEN.

Alarmet är på
i max 1 minut
och ALARM
visas i viloläge.
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✦ Ställa in alarmton

Tryck KLOCKA/ALARM 
tryck Ner 1 gång tryck Ner 2 ggr

ALARMTON bekräfta.
rulla och välj* 

*Välj:
MELODI 1
eller MELODI 2
eller MELODI 3

Personliga inställningar
✦ Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge (ringaren AV)

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

HE RINGTON RINGVOLYM 

bekräfta.
rulla och välj*

✦ Välja handenhetens ringmelodi

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

HE RINGTON  RINGMELODI 
tryck Ner 1 gång

bekräfta.
rulla och välj* 

✦ Aktivera/stänga av tangentens ton

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

HE RINGTON  TANGENTTON 
tryck Ner 2 ggr 

bekräfta.
rulla och välj PÅ eller AV

Den aktuella
ringmelodin
spelas.Välj:
HÖG, MEDEL
eller LÅG eller
RINGARE AV.

Den aktuella
ringmelodin
spelas.
*Välj någon av
de tillgängliga
melodierna (1-
10).
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✦ Byta namn på handenheten 

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

HE NAMN 
tryck Ner 1 gång skriv in namnet

bekräfta.

✦ Aktivera/stänga av läget autosvar

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

AUTOSVAR 
tryck Ner 2 ggr rulla och välj AV/PÅ

bekräfta.

✦ Byta displayspråk

Tryck PERSONLIGT 
tryck Ner 2 ggr

SPRÅK 
tryck Ner 3 ggr rulla och välj språk 

bekräfta.

Det
förinställda
namnet är
PHILIPS. Du
kan använda
max 10 tecken
för namnet.

Om JA tar du
linjen genom
att lyfta
handenheten
från laddaren.
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Avancerade inställningar

✦ Ändring av flashtid

Tryck AVANCERAT FLASHTID 
tryck Ner 3 ggr

bekräfta.
rulla och välj KORT eller LÅNG

✦ Ändring av ringläge
Grundinställningen i din telefon är redan konfigurerad med vederbörande
inställning för ditt land så du behöver inte ändra dem.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr

RINGLÄGE bekräfta.
tryck Ner 1 gång välj TON och PULS

✦ Inställning av lokalt riktnummer
Om ditt lokala telefonnät sänder nummerpresentationen med bifogat lokalt
riktnummer är det nödvändigt att filtrera bort det lokala riktnumret när du ringer
tillbaka från samtalsboken. RIKTNUMMER-funktionen hjälper dig att ta bort det
lokala riktnumret från posterna i samtalsboken. Det lokala riktnumret kan omfatta
1 till 4 siffror. Grundinställningen är blank.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr

RIKTNUMMER för att granska den aktuella inställningen
tryck Ner 2 ggr

för att granska den aktuella inställningen.

skriv in nytt riktnr.*

Denna
inställning är
bra när man
använder
operatör-
stjänster.

*Riktnumret
kan ha max 4
siffror.
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✦ Ställa in eller ändra Samtalsspärr
Med denna meny kan du begränsa användningen av din telefon till speciella samtal
genom att spärra vissa delar (prefix) av de utgående numren. Du kan ställa in 4
olika spärrnummer.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 3 ggr

SAMTALSSPÄRR 
mata in PIN koden*

SPÄRRA NR
tryck Ner 1 gång rulla och välj 1/2/3/4

bekräfta.

skriv in spärrnumret**

✦ Aktivera/stänga av Samtalsspärr

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 3 ggr

SAMTALSSPÄRR 
mata in PIN koden*

SPÄRRA LÄGE bekräfta.
rulla och välj PÅ/AV

*PIN-kodens
grundinställning
är 0000.

**Spärrnumret
kan ha max 4
siffror.

Vill du t ex
spärra
utlandssamtal
matar du in
spärrnumret
00.
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✦ Inställning eller ändring av SOS nummer
Egenskapen SOS-nummer ger dig möjligheten att mata in 3 SOS telefonnummer
som kopplas även medan samtalsspärren är aktiv. Ett SOS-nummer kan maximalt
bestå av fyra siffror. PIN-koden är en förutsättning för att kunna ändra SOS-numret.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 4 ggr

SOS NUMMER 

mata in PIN koden*

bekräfta.

rulla och välj 1/2/3 skriv in SOS numret

✦ Att registrera en handenhet
Upp till 5 olika handenheter kan registreras hos basstationen.
Om du av misstag avregistrerat handenheten kan du registrera den på nytt.
Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen förre användning.
Varning ! Om du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 122 till basstationen, se
då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte att
fungera ordentligt (se sidan 3).

För att registrera handenheten, tryck först sökknappen på basstationen ca 5
sekunder med basstationen i viloläge. Genomför sedan nedanstående steg på
handenheten inom en minut:

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 5 ggr

REGISTRERING bekräfta.

mata in PIN koden*
Om registreringen lyckats hörs en lång bekräftelseton och handenhetens nummer
(1 till 5) tilldelas automatiskt av basstationen.

*PIN-kodens
grundinställning
är 0000.
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✦ Avregistrera en handenhet

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 6 ggr

AVREGISTRERA 
mata in PIN koden*

AVREGISTRERAD
rulla och välj            syns på skärmen
handenhetens nr.

✦ Ändra på PIN-koden
Grundinställning för PIN-koden är '0000'.Vi rekommenderar att du väljer en
personlig kod. Maximal längd på PIN-koden är 8 siffror.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 7 ggr

PIN 
mata in aktuella PIN-koden

bekräfta.

mata in ny PIN-kod

✦ Återställning till grundinställningar (basstation och handenhet)
Du kan återställa din telefon till de ursprungliga grundinställningarna (se sid. 24)
när som helst. Observera att en återställning innebär att alla dina
personliga inställningar raderas, däremot förändras inte din telefonbok
och samtalsboken.

Tryck AVANCERAT 
tryck Ner 3 ggr tryck Ner 8 ggr

ÅTERSTÄLLARE BEKRÄFTA? bekräfta.
bekräftelse är nödvändig

Skulle du
behöva se
över endast en
av Dina
handenheter,
var vänlig
försäkra Dig
om att den är
avreigistrerad
från
basstationen
innan du tar
den till
reparations-
centralen.

*PIN-kodens
grundinställning
är 0000.
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Grundinställningar (efter återställning)

Handenhetens ringvolym: MEDEL
Handenhetens rington: MELODI 1
Handenhetens hörlurvolym: VOLYM 2
Handenhetens tangentton: PÅ
Svagt batteri ton: PÅ
Menyspråk (handenhet): beroende på land
Autosvar: AV
Handenhetens namn PHILIPS
Tid/datum (handenhet): 00:00  01-01
Uppringningsläge: TON
Flashtid: beroende på land
PIN-kod 0000
Alarm: AV
Alarmton: MELODI 1
Riktnummer: tomt
Samtalsspärr: tom
SOS nummer: tomt
Återuppringningslista: tom
Telefonboksminne: förblir oförändrat
Samtalsbok: förblir oförän
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Problemlösningar

Förändras ej när telefonluren
sitter i basstationen.

PROBLEM

Ingen kopplingston.

Störande ljud i ledningen.

Telefonluren visar "Ej tillgänglig" 

- när en ytterligare lur skall
registreras i basstationen
- när en telefonlur används.

Störande ljud i radio eller TV.

Nummerpresentatör-tjänsten
fungerar inte.

Ingen ringning.

Symbolen syns inte.

Symbolen blinkar.

- Dålig kontakt.
- Smutsiga kontakter.

- Batteriet är fullt.

MÖJLIG ORSAK

- Ingen strömtillförsel.

- Batterierna är för svaga.

- Telefonluren är för långt ifrån 
basstationen.
- Fel kabel.

- Linjeadaptern (vid behov) är inte
kopplad till ledningssladden.
- Ringningen är avkopplad.

- Ingen strömtillförsel.
- Telefonluren är för långt från
basstationen.
- Handenheten är inte registrerad
till basstationen.

- För långt avstånd till basstationen.
- Basstationen står för nära
elektriska apparater, armerade
väggar eller metalldörrar.
- Registreringen har misslyckats,
försök igen.

- Max antal lurar (5) har nåtts.
- Basstationen är redan upptagen
av annan lur (t.ex. telefonbok).
- Basstationen DECT 122 eller
nätdelen står för nära andra
elektriska apparater.
- Funktionen är ej aktiverad.

- Rucka på telefonluren något.
- Rengör kontakterna med 
alkoholfuktad trasa.
- Behöver inte laddas.

HJÄLP

- Kontrollera anslutningarna. Sätt
på telefonen: koppla ur och
koppla tillbaka.
- Ladda batterierna minst 24
timmar.
- Gå närmare basstationen.

- Försäkra Dig om att du använder
kablarna som levererats med lådan
- Anslut linjeadaptern (vid behov)
till ledningssladden.
- Aktivera ringning (sid. 18).

- Kontrollera anslutningarna.
- Gå närmare basstationen.

- Registrera handenheten till
basstationen (sida 22).

- Flytta närmare basstationen.
- Byt plats för basstationen (ju
högre upp, desto bättre).

- Dra ur basstationens nätkontakt
och anslut den igen.
- Ta bort och sätt tillbaka
handenhetens batteri.
- Följ registreringsanvisningarna
för telefonlur (sid. 22).
- Avregistrera en telefonlur.
- Vänta tills basstationen är fri.

- Flytta nätdelen eller
basstationen så långt bort som
möjligt.
- Kontrollera ditt abonnemang
hos din nätverksoperatör. En
telefonbokspost kan inte sparas.

Problem med telefonen

www.philips.com/support

En telefonbokspost kan inte
sparas.

- Telefonboken är full. - Ta bort en post för att frigöra
minne.
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