
Verpakkingsinhoud

Wat heeft u verder nog nodig heeft:

Handset Oplader

2 netsnoeren

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Korte handleidingInstallatie-
cd-rom

Internetaansluiting
(breedband 
aanbevolen).
Skype moet op uw 
pc zijn geïnstalleerd en
u moet een Skype-
account hebben 
aangemaakt (gebruik
de Skype-versie die
zich op de bijgeleverde
installatie-cd bevindt,
zodat u van alle 
functies van de 
handset gebruik kunt
maken).

Een PC of laptop met
een vrije USB-poort

1 Installeren

Software installeren

● Leg de installatie-cd in het cd-rom-
station (of dvd-station) van de pc.

● Het installatieprogramma wordt
automatisch gestart.

● Volg de instructies op het
beeldscherm.

2 Aansluiten
Installeer eerst de besturingsprogramma's en de software!

Telefoonsnoer aansluitenA

● Sluit het telefoonsnoer aan op de
telefoonbus aan de achterzijde van
het basisstation en op de
telefoonwandcontactdoos.

Accuklepje

2 accu's / batterijen AAA

Basisstation

Telefoonsnoer

Oplader aansluiten

● Sluit de stekker van het netsnoer
aan op de bus aan de achterzijde
van de lader.

● Steek de netadapter in een
elektriciteitsstopcontact.

Handset opladenD

● Plaats de handset in de lader,
wanneer het apparaat voor de eerste
keer in gebruik wordt genomen en
laat de accu's gedurende minimaal 
24 uur opladen.

● Om de menutaal van de handset in
te stellen, drukt u op een
willekeurige toets wanneer er
WELKOM op het display
verschijnt.

● Selecteer het gewenste land en 
druk op OK.

Een telefoonaansluiting

In de multihandsetverpakkingen zult u ook meer extra handsets aantreffen,
oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Tijdens de installatie moet u het volgende doen:

USB-stekker aansluiten

● Sluit de USB-stekker aan op de
USB-poort van uw pc.

Installatie voltooienC

Gebruik de Skype-versie die zich op 
de bijgeleverde installatie-cd bevindt,
zodat u van alle functies van de 
handset gebruik kunt maken.

● Klik op Voltooien.
● Verwijder de installatie-cd uit het

cd-rom-station van uw pc.

Ga door met de installatie en volg 
de instructies op het beeldscherm.

In de verpakking van het toestel kan
zich behalve het telefoonsnoer ook een
afzonderlijke lijnadapter bevinden. Sluit
in dat geval a.u.b. eerst de lijnadapter
aan op het telefoonsnoer, voordat u het
in de telefooncontactdoos steekt.

Aansluiten op de stroomvoorziening

● Sluit de stekker van het netsnoer
aan op de bus aan de achterzijde
van het basisstation.

● Steek de netadapter in een
elektriciteitsstopcontact.

A

B

Accu's plaatsen

● Plaats de 2 oplaadbare NiMH AAA
accu's in het accuvakje aan de ach-
terzijde van de handset. Let op de
juiste plaats van de accu's (polariteit).

● Plaats het deksel van het accuvakje
weer terug en schuif dit zodanig op
zijn plaats, tot het vastklikt.
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Welkom
Korte handleiding

1 Installeren

2 Aansluiten

3 Gebruiken

Philips

Bellen en gesprekken aannemenA
● Druk op en voer het

telefoonnummer in.
OF

● Voer het nummer in en druk op
om het nummer te kiezen.

● Gesprek aannemen: Druk op .

3 Gebruiken

Gesprek beëindigen: Druk op 
of plaats de handset in de 

oplader.

Bellen via het vaste net

Bellen en gesprekken aannemenA
● Druk op om de Skype-

contactlijst op te roepen.
● Blader met om de Skype-

gebruiker te selecteren.
● Druk op of om de

geselecteerde gesprekspartner te
bellen.

Contactlijst gebruikenB

● Druk op om de Skype-contact 
lijst op te roepen.

● Blader met om de Skype-
gebruiker te selecteren.

● Het symbool '>' voor de naam geeft
het geselecteerde contact aan, dat
met OK wordt bevestigd.

Met skype bellen

C Statussymbolen

Bij een binnenkomend Skype-
gesprek knippert en de 
Skype-identificatie verschijnt op 
het display.

● Druk op om het gesprek aan 
te nemen.

De contactlijst geeft de Skype-
contactlijst van de gebruikers weer 
die op dat moment op de pc in 
Skype zijn geregistreerd.

De symbolen links voor iedere 
notitie geven de online-status van
de desbetreffende notitie aan. In 
het overzicht hiernaast staat de 
betekenis van de statussymbolen 
afgebeeld.

Gesprek beëindigen: Druk op 
of plaats de handset in de 

oplader.
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