
Boksen inneholder

Hva du ellers trenger:

Håndsett Lader

2 Strømtilføring

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Hurtig 
bruker-veiledning

CD-ROM for 
installering

Internettilkopling
(bredbånd 
anbefales).

Skype installert 
på PC-en og en
Skype-konto (bruk
Skype-versjonen på
medfølgende CD
for at håndsettet
skal fungere 
korrekt).En desktop eller en laptop

med ledig USB-port.

1 Installer

Installere programvaren

● Sett CD-en inn i PC-ens CD-ROM-
stasjon (eller DVDROM-stasjon).

● Installeringsprogrammet starter
automatisk.

● Følg anvisningene på skjermen.

2 Koble til
Når drivere og programvare er installert!

Koble til linjenA

● Koble telefonledningen til
telefontilkoblingen på bunnen av
baseenheten og til telefonens
veggtilkobling.
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Batterideksel

2 AAA ladbare batterier

Basestasjon

Ledning

Sett i batterier

● Plasser de 2 ladbare NiMH AAA-
batteriene (inkludert) i batterikammeret
på håndsettet og kontroller at du setter
dem i rett vei.

● Lukk dekselet til batterikammeret godt.

Koble til lader

B

● Sett pluggen til strømtilføringen
inn i kontakten på bunnen av
laderen.

● Koble strømforsyningen til
strømnettet.

Lad håndsettetD

● Før første gangs bruk settes
håndsettet i laderen, og batteriene
må lades i minst 24 timer.

● For å stille inn språket for
håndsettet, trykk på enhver tast
når du ser VELKOMMEN.

● Velg landet ditt og trykk OK.
En telefonlinje

I flerhåndsettspakkene finner du i tillegg ekstra håndsett, ladere med strømforsyning
og ekstra ladbare batterier.

Under installeringen bes du om å:

Koble til UBS-plugg

● Kople USB-pluggen direkte til 
PC-ens USB-spor.

Fullføre installasjonC

Bruk Skype-versjonen på 
medfølgende CD for at håndsettet 
skal fungere korrekt.

● Klikk på Avslutt.
● Fjern CD-en fra PC-ens CD-ROM-

stasjon.

Fortsette ved å følge instruksjoner 
på skjermen.

Koble til hovedtilførsel
● Sett kabelen til strømforsyningen i

kontakten under basestasjonen.
● Koble strømforsyningen til

strømnettet.

A

B

Det kan hende at ledningsadapteren
leveres separat fra ledningen i boksen.
I dette tilfellet må du først kople 
ledningsadapteren til ledningen før du
plugger den i ledningskontakten.

C
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Velkommen
Hurtig brukerveiledning

1 Installer

2 Koble til

3 Klar, ferdig - ring

Philips

Utfør og svar på anropA
● Trykk på og tast inn

nummeret for å utføre et anrop.
ELLER

● Tast inn nummeret du vil anrope
og trykk på linjetasten for å
utføre et anrop.

● Trykk på linjetasten for å
svare på et anrop.

3 Klar, ferdig - ring

For å avslutte et anrop, trykk 
eller plasser telefonen i laderen.

Fastlinjeanrop

Utfør og svar på anropA
● Trykk på for å gå til Skype-

kontaktlisten.
● Trykk for å velge Skype-

brukeren.
● Trykk eler for å anrope

den valgte kontakten.

Bruk kontakter-listenB

● Trykk på for å gå til Skype-
kontaktlisten.

● Bruk for å velge Skype-bruker.
● Tegnet “>” plassert foran

kontaktnavnet betyr at denne
oppføringen velges hvis du trykker
OK.

Skypeanrop

C Visning av brukerstatus

Ved et innkommende Skype-
anrop blinker på displayet 
og Skype ID-en vises.

● Trykk på for å svare på
anropet.

Kontaktlisten viser Skype-
kontaktlisten til brukeren som er 
logget på Skype på PC-en.

Tegnet til venstre for hver 
oppføring viser onlinestatusen for 
denne oppføringen.
Se i tabellen til venstre for 
beskrivelse av hver status.

For å avslutte et anrop, trykk på 
eller plasser telefonen i 

laderen.
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